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Penting Hari Ini: Amerika mJlirik podo Paklita 
Rakjat Djawa Tengah me-mandang tinggi pada Bung 

: Karno -— Keadaan sekarang tidak sulit lagi — Di 

mana Kubur Mussolini? — DI. | 

Ingah: Pangkala      

kan, bahwa Penta: 
  

tjan: Pasal 4. 

Ofeh karena itu ia anggap maa 
perlu supaja Piagam PBB di 
robah, sehingga negara2 ke- 
tjil dan negara2 jg sedang be 
sarnja dapat mend'alankan pe 
ranan2 jg lebih penting. Mu- 
karto katakan bahwa pertikai- 

. an Korea itu menggambarkan 
“betapa sulit adanja djalan jg 
menudju kepada perdamaian. 
Walaupun demikian, kita harus 
berbuat sedapat-dapatnja utk 

mempertjepat datangnja perda 
maian Korea itu. Sekandjutnja 
Mukarto andjurkan spj. wa- 
kil2 Tunisia dan Marokko di Jainja 

Partai BURUH Inggris   
"dap politik perekonomian 

ngarkan suaranja. | dari partai oposisi tersebut di- 
, z t ajaa oleh Mara Morrison 

eris sokone San mengenai rentjana dena- 
nge a ME: Sionalisasi ec ea 

erantjis. dan badja perusahaan2 trans- 
Dalam pada itu UP kabarkan, port dinegeri Inggris. (UP.). 

bahwa menteri L.N. Inggeris , 
Anthony Eden jg. hari Selasa 
untuk pertama kali berbitjara 
dimuka sidang umum PBB, me 
njatakan bahwa Inggeris so- 
kong pendirian Perantjis dalam 
soal2 Tunisia dan Marokko. 
Eden anggap berbahaja kalau 
organisasi dunia itu turut men 
tjampuri soal2 dalam negeri da 
ri negara2 anggautanja. Dida 
lam utjapan itu benar Eden ti 
Gak menjebut kata2 "Tunisia” 
t Pe tetapi djelas 

. Iimaksudkannja ialah kedua 
daerah tsb. Bia)” 

TIMUR BERES. 

  

& 

DJAWA 

     
   pin “di Kemajoran, 

Sultan Hamangkubuwo- 
mengantarkan Presiden 

   
no 
Sukarno berangkat ke Djawa 
Timur, Menteri Pertahanan ta- 
di menjatakan, bahwa soal Dja 
wa Timur kini dapat dikatakan   selesai. Kandjungar Kepala 
Staf Angkatan Darat Kolonel 
Nasution ke Djawa Timur baru 
baru? ini terutama menjelesai- 
kan segi2 militer dari persoalan 
tsb. Dinjatakan, bahwa kini 
tinggal segi? politik dari persoa 
lan Angkatan Perang jang me 
nunggu penjelesaian, i 

3 

Lie Undurkan Diri 
aKarena Keadaan Sudah Memungkin- : 
kan Tertjapalnja Penjelesalan Korea. 

Ataukah Karena Merasa Blok Russia Sudah Tidak 
Menghendakinja Sbg. Sek-Djen. PBB? 

—4 EKRETARIS-DJENDERAL PBB Trygve Lie malam Sela- 

    

Wakil presiden Drs.  Hadji 
Mohamad Hatta waktu mele- 
takkan karangan bunga di Ta 
man Pahlawan Antjol Djakar- 
ta, bertepatan pada Hari Pah 
lawan 10 Nopember jl. 

  

Benteng - erkuat Di Timur Te 

la ' Pesawat Terbang Jg Akan 
Ditudjukan Kepada Russia. 

: ELBAGAT KALANGAN di Wasnington hari Selasa mera- 
IX malkan, bahwa mungkin sekali Amerika Serikat mengarah- 
kan pandangannja kepada Pakistan sebagai negara jg harus men- 
dapat keutamaan dalam rentjana bantuan keuangan dan militer 

k | kepada negara? asing. Kalangan? tadi menganggap, bhw Pakistan 
| dapat mendjadi ,,benteng” bagi Timur-Tengah. 
Ik ntagon (Kem. Pertahanan USA) kini telah merentja 
“nakan utk memodernisasikan tentara Pakistan dan utk membuat 
pangkalan? militer di negara tsb. Sebagai gantinja kepada Pakis- 

lebih besar bantuan keuangan dalam rangka Ren- 

Mosi Ta' Pertja- 
ja Partai Buruh 

pada hari Senin (olah! 
| mengadjukan mosi tidak pertja- 
ja dalam madjelis rendah terha- 

) dari 
pemerintahan konservatif, Lang 

' kah ini adalah tindakan perta- 
'ma jang bersifat sunggun2 dari 
fihak partai Dena sedjak dimu- 

: € masa sidang baru dari 
beri kesempatan memperde- parlemen. Mosi tidak pertjaja 

“ka Amerika Serikat sudah ien 

.rik2 dipegunugan Ural. . 

(diatas prinsip persamaan hak”. 
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perbanj ak 

Mereka mengata- 

keheranan oleh kalangan2 jang 

rena membenarkan ramalan2 ke 
tika berlangsung konvensi par 
tai Republik di Chicago, ketiga 
golongan ini membuat program 

politik luar negeri mereka, jak 
ni jang terdiri atas pasal2 1. le 
bih besar menaruh perhati 
an terhadap masalah2 Asia: 2. 
mengachiri politik pemberian 
bantuan setjara bebas dan me 
madjukan politik ,,saling mengi 
si”, Mengenai bantuan ,,saling 
mengisi” ini pertama-tama di-   
maksud memberi bantuan kepa | 

| da negara2 jang mau mempersa 
|tukan diri kepada dunia barat 

: dalam perdjoangan melawan pe 
| luasan komunisme. 
. Apa sebab Pakistan. 

|. Semendjak India agaknja ti 
. dak berniat meninggalkan po-- 
| itik “netral” dewasa ini, ma- 

tu akan berusaha me-konsoli- 
dasi kedudukannja di Pakis- 
tan demikian sumber2 tsb se- 
landjutnja. Dikatakan bahwa 
Pakistan memberi kemungki- 
nan2 lebih besar bagi konsoli- 
dasi sedemikian dari pada se- 
tiap negara lainnja di Timur 
Tengah. Pesawat2 pembom ig 
berpangkalan di Pakistan ha- 
nja membutuhkan waktu 90 
menit untuk mentjapai dae- 
rah2 industri Sovjet-Asia dan 
3 djam untuk sampai dipabe- 

Para penindjau tadi terus- 
nja menegaskan bhw bila tenta 

Desas-desus tentang itu jang 
tersiar sedjak hampir seminggu 
setelah djenderal Eisenhower | 
memenangkan pilihan djabatan 
presiden, diterima dengan tidak 

mengetahui di Washington ka 

   
   

    

   

    

     

    

Bertepatan dengan hari Pal 
Purwodinatan (depan stasiw 
Pameran Indonesia Bangun, 
wilajah Djawa Tengah. 

    

     

        

   

   

      

    
   
   

  

    

    
   
   

  

ban, pada fg. 
Tawang) Semarang telah dibuka 

    
     

  

   

badi Karno 
  

10 Nopember jl. di 

diikuti oleh 13 . djawatan dalam 
ini akan berlangsung terus sela-   

  

    5Keterang TS 

Pengangkatan Pegawai2 B 
Dihentikan: -Undang-Und 

nesia dan Syria. 

Ho Lakukan Ge 
rakan Mundur ' 
MABKAS BESAR 4» 

Perantjis di Hanoi .m 
inumkan pada hari Senen | 

wa pasukan? Uni Perantjis 
lah mulai mengadakan 
kan pembersihan pada 
Minggu didaerah sebelah Tit 
Hue, dimana beberapa kesatu: 
Vietnam Ho telah berhasil 2 
SN diri setelah 
am musim panas jbl. pihak 

rantjis Mn geraks 
selijara besarZan SA 

Didaerah tsb daam wa 

   

  

   
    
   
    

  

     

   
      ra Pakistan diperkuat dan Pa- 

'kistan pun sedia bersatu dgn | 

dunia barat, maka jang sede- 
mikian akan berarti besar seka- 

li pengaruhnja kepada kedudu- 

kan2 negara? Arab lainnja dan 

bisa menudju kearah dibentuk- 

nja sebuah masjarakat perta- 

hanan Timur Tengah jang akan 

sedjenis sifatnja dgn Pakt At- 
Janti 0 

Sementara itu kalangan2 

Asia di Washington berangga-| 

pan bahwa perhatian Washing- 

ton jang semangkin besar ter- 

hadap Pakistan itu akan di- 

sambut dengan memuaskan di 

Karachi, akan tetapi ditegas- 

kan oleh mereka bahwa ,,pe- 

rundingan antara Amerika dan 

Pakistan harus dilakukan da- 
lam susana bersahabatan dan 

India chawatir. 
Dikabarkan selandjutnja bah   sa telah mengumumkan pada pembuka'an sidang dari Si- 

dang Umum PBB, bahwa ia sudah ambil keputusan untuk mengun- 
durkan diri dari funksinja. Lie menerangkan, bahwa ini adalah 

.sa/at jang baik baginja untuk meletakkan djabatannja, pada wak 
tu PBB telah bertindak untuk mengelakkan agressie dan pada wak- 
tu perletakan sendjata di Korea sudah mendjadi suatu kemungki- 
nam. TA 5 

Dinjatakan bahwa sekretaris 
djenderal baru jg memperoleh : 
kepertjajaan  negara2 semua- 
nja, akan lebih tiakap dari 
padanja untuk melakukan pe- 
kerdjaan guna mentjapii per- 
damaian. Kepada Sidang U- 
mum dan Dewan Keamanan 
Lie minta supaja diangkat se- 
orang sekretaris-djenderal ba- 
ru. Dinjatakannja dalam su- 
rat permintaannja, jg diala- 
matkan kepada ketua Sidang 
Umum Lester Pearson, bahwa 
ia mula2 bermaksud minta ber 
henti ketika pembukaan persi- 

dangan jg sekarang ini, jaitu     
      

   

  

Inakan oleh kalangan2 diploma 
PBB sebagai sindiran kepada ken 
'an, bahwa Sovjet” Uni sudah-ti 

lagi mengakuinja sebagai 'sekretaris- 

djenderal-dan surat2 jang ditudjukan 

kepadanja oleh Sovjet Uni, dialamat 

kan kepada ,,sekretariat PBB”. 

Lie menerangkan, bahwa sebab2- 

nja mengapa ia baru sekarang dan 

bukannja ketika pembukaan persida: 

ngan ketika tgl. 14 Oktober menga- 

fjukan permintaan berhenti, ialah ka 

rena baru sekaranglah maka menteri2 

luar negeri dari 5 anggota tetap De 

wan Xeamanan — 5 Besar — semua 

     meletakkan djabatan jai 
ketika tahun 1950, akan tetapi 
berhubung dengan keadaan 
luar biosa, jg ditimbulkan oleh 
petiiahnja Perang Korea, ma- 
ka ia mupakat untuk tetap pe 
gang funksinja. 1 

Kalau Sovjet, RRT & 
Korea utara sungguh2. 

“ 

  

Lie menjatakan seterusnja bahwa 

' ya kalangan2 India di Wash: 

24 djam, ig terachir ini, pihak 
Ho kerugian 23 orang tewas 

dan 19 orang tertawan 17 
orang pengikut Ho stelah menj'e 
rahkon diri kepada pasukan2 
Perantiis. Djuga sedjumlah be 
Sar sendjata ringan telah da- 
pat direbut, demikian komuni- 
ke Perantjis tsb. 

. Selandjuinja diumumkan ba 
hwa pesawat2 terbang Peran- 

tjis telah me'akukan sedjum 
lah besar serangan? di Viet- 
nam Tengah dan telah meng- 
hantjurkan Suatu paberik me- 

siu Ho di Tamky, suatu desa 
jg terletak kira2 60 km Barat 
Daja Tourane. 

Gerakan Prantjis me- 
rebut Phudoan 

Dari front Vietnam Utara 
kemudian diwartakan bahwa 
menurut laporan? pesawat2 ter 
bang Perantjis maka kesatu- 
an? Vietnam Ho kini mengun- 

durkan diri dengan melalui se 
mua Gjalan, ip datang dari ko   ington ragu2 apakah perda- 

maian dunia tidak akan teran- 

tjam bila di Pakistan didirikan 
pangkalan2 udara Amerika. 
Merekapun chawatir, bahwa di- 
perkuatnja tentara Pakistan 
mungkin akan melumpuhkan 
gentlemens agreement jg bebe- 
rapa waktu jg lampau ditanda 
tangani antara India dan Pa- 

'kistan, dengan maksud memeli- 
hara perdamaian. Dalam per- 

 djandjian itu dikatakan bahwa 
pasukan2 bersendjata dari ke- 
dua negara harus dipertahan- 
kan pada tingkatan perdjandji- 

an ditanda tangani, demikian 
kalangan2 itu. 

UrAH BURUH PERTANIAN 
MESIR DINAIKKAN 100”: 

Pemerintah Mesir hari Senin 
mengumumkan, bahwa upah 

bagi kaum buruh pertanian di- 
negeri tadi akan dinaikkan se-   

jlbesar 10076, hingga upah pe- 
kerdja2 jang biasanja paling 

clrendah ini maximum djadi 18 

piaster (kira2 50 sen dollar 

Amerika) sehari. Djuga wak- 

tu kendja mereka dikurangi, 

djadi 8 djam sehari. Sebelum 
itu, dan sedjak zaman dahulu 

kala, pekerdja2 tani Mesir be- 

'kerdja mulai matahari terbit 

sampai matahari terbenam. Me 

nurut undang2 baru ini, orang2 
perempuan dan anak2 jang ke 

kerdja disawah-ladang. sehari   
keadaam sekarang sudah agak berla- 

inan, karena PBB ,,sudah memukul 

mundur agresi di Korea”. 
Dikatakannja, bahwa di Korea se 

karang”sudah mungkin diadakan per 

letakan sendjata, apabila Sovjet Uni, : 

RRT dan Korea Utara sungguh2, 

ingiw mengachiri permusuhan2. Ka | 

lau mereka sungguh2, kata Lie, ma hari Senin menjatakan dimuka Si- 

' ka sekretaris-djenderal jang baru —' dang Umum PBB, bahwa Peranifis 

jang akan dipilih dengan suara bu-| ,,tidak .akan membiarkan dirinja di- 

lat oleh 5-Besar, Sidang Umum danj usir dari "Tunisia dan Marokko'”. Di 

Dewan Keamanan — akan lebih ber katakannja bahwa bangsa Tunisia 

manfaat, | dam Marokko lebih tahu dari siapa- 

| Kata2 Lie jang terachir ini dimak pun djuga, bahwa Peragtjis merupa 

nja hadir. (Antara — APP).   
ENTERI LUAR NEGERI 

Perantjis Robert Schuman 

    3 na Teh   

nja menerima upah 10 piaster. 

kan kebutuhan mutlak bagi mereka 

| dan bahwa tak ada pihak tainnja jg 

akan dapat menggantikan kedudu- 

|kan Perantjis” dikedua n2geri tadi 

| Schuman menjatakan, bahwa Si 

'dang Umum tidak berkuasa untuk 

i bertjampur-tangan dengan masalah 

kedua protektorat 
katakannja bahwa tuduhan2 terha- 

Perantjis tadi: di- 

ta Phudoan. 4 
Phudoan. jg terletak 10 mil ! 

| sebelah Utara Phuto dan 60 
| mil Barat Laut Hanoi didjalan 
kolonial ke-2 dan tepat di ma 
na sungei Chay bermuara dim 
sungei C'aire seperti te'ah di 
wartakan telah direbut oleh pi 
hak Perantjis setelah: mereka 
mengadakan gerakan pasukan2 

pajung se'iara pesar2-an pada 
hari Minggu jbl. Menurut pe- 

ngumuman pihak Perantjis da 
lam gerakan pasukan2 pajung 
tadi jg terbesar selama 6 th. 
perang di Indo Chino, te'ah 
digunakan 'ebih dari 150 buah 
pesawat Dakota. 

: (Antara—UP). 

HADJI KAMLON MENJERAH. 
Setelah melakukan perlawaran se 

ingit selama 4 bulan maka pemimpin 
| gerombolan pemberontak suku Moro, 
“hadji Kamlon, pada hari Senen telah 
menjerah dengan tak bersjarat kepa 
da kolonel Cardenas, komandan ten-| 

tara Phisippina di pulau Jolo, demi- | 

kian didapat kabar di Manila pada 

malam Selasa. Hadji Kamlon semu 

la telah menjerah kepada menteri 

pertahanan Philippina, Ramon Mag- 

saysay, pada tanggal 31 Djuli jbl., 

tetapi kemudian ia membentuk ge- 

rombolan lagi menentang pemerintah. 

Mengensi Kefdaan Sekarang 

Terdiri Atas 127 Pasal. 
IDANG KABINET jang dilangsungkan kemaren mala (GK. ang am telah 

Ss mulai bitjarakan rentjana undang? pemilihan umum dan 
landjutkan pembitjaraan mengenai situasi dalam negeri sekarang 
ini. Selain itu kabinet telah bitjarakan pula anggaran belandja ne- 
gara dan rentjana undang? perdjandjian persahabatan antara Indo- 

| pemilihan ' anggauta2 Konsti- 

Hoc diadjukan kepada kabinet. 

| mengenai rantjangan undang2 
: pemilikan umum “sb terdiri da 

bg. | ri 127 pasal akan dilandjut- 
Ikan da am beberapa sidang ka 

    

   

ma 6 bulan dan mempei Ikan hasil2 dari 13 dj i c K djawatan tadi 
untuk umum. Tampak res er Milono didepan pameran T hasil2 
pertanian, at (Ipphos). 

ubitjarafKabinet : 

aru Mulai 15 Nopember 
ang Pemilihan Umum 

: Dalam, pengumuman jg di 
keluarkan serelah sidang ber- 
achir, dinjatakan bahwa waktu 
8 terbesar dalam sidang itu 
Cipergunakan unuk merun- 
dingkan untuk. pertama kali 
ranjangan undarg2 tentang 

tyante dan anggauta2 Dewan 
Penwaki an “ Kakjat, ig achir 
minggu j. c'eh panitya-ad 

Pembitjaraan “pendahuluan 

binet. da! “bekan-jad Dam 
pada itu masih per'u diputus- 
kan soa!2 rrinsip. 

Keadaan tak begitu 
. sulit lagi. 

Dalam pengumuman .itu ti- 

Kerdjasama Tentara Dan 

Peristiwa 1 

N 
djukkan kepribadiannja sebagai 

  

Mr. Djody Gondokusumo jg 
kini sedang mengadakan per- 
djalanan di D'awa Tengah 

dan Djawa Timur untuk meli 
hat reaksi rakjot terhadap per 
istiwa 17 Oktober jl. menjata- 
kan kesan2?nja mengenai rak- 
jat Djawa Tengah sbb: 

Pada umumnja rakjat Dijc- 
wa Tengah menerima peristi- 
wa 17 Oktober dengan perasa- 

(an tenang dan tidak dapat me 
rjetudjui demonstrasi pembu- 

baran Parlemen itu dan disam 
ping itu mereka ingin dan ber 

uSaha dengan keras untuk me- 

nahan arus infiltrasi dari Dja 

karta. Usaha tsb dapat dilihat 
dari statement2 jg telah mere 
ka lantjarkan sebagai pernja- 
taan tidak setudju terhadap 
aksi pembubaran parlemen. 

  
Rakjat dan Tentara: ker- 

djasama. 
Di Djawa Tengah rakjat dan 

tentara dapat  bekerdja sama 
dengan baik karena rakjat me 
rasa benar2 meridapat peri in- 
dungan da.i pihak' tentara. Ti 

dak nampak tanda2 sikap som 
bong dari vihak tentara. Dju- 

ga tidak nampak adanja kete-” 

. Dipandang Tinggi Oleh Rakiat 
9  Djawa Tengah 

Sophiaan Dipandang Kura ng Progressips Pemerin- 

iah Harus Beri Keterangan Mengenai 

AMA BUNG KARNO djustru dlm sa'at sekarang ini sangat 

tinggi di mata rakjat Djawa-Tengah, karena ternjata, bah- 

wa dim sa'at-sa'at jang genting Bung Karno selalu dapat menun-. 

ngaruh pribadinja untuk mengatasi keadaan? jang kritik. Rakjat 

Djawa-Tengah benar? kagum dan berterima kasih kepada Bung 

Karno jang telah berhatsil mempertahankan azas2 demokrasi se- 

perti ternjata dalam djawabannja kepada kaum demonstranten pa- 

da peristiwa 17 Oktober jl., demikian antara lain keterangan Mr. 

Djody Gondokusumo, Ketua Umum PRN dalam pertemuan dengan 

pers di Solo, Selasa siang jang lalu. 
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"B 
Rakjat Baik: Mosi Manai 

7-Oktober. 

Pahlawan dan mempergunakan pe-   
#Sendjata Utk- 
Indo- China:., 

Mendapat Prioriteit Ke- 
dua Diatas Nato .., 

   
Djum'at pagi jl. oleh komodor 
muda H.Sujono telah dilaku- 
kar? penjerahan tanda ,, Wing 
Pengintai” kepada sedjumlah 
10 orang tjalon perwira pe- 

nerbang, jang telah menamat- 
kan pendidikan chusus tadi, 
Tampak komodor muda Sujo- 
no sedang menempelkan wing 
tadi pada dada' seorang per- 
wira. 

Tuntutlah. Pela- 
&... djaran 
! Uctuk? Mengisi Keku- 
rangan2 | Kebutuhan In- 

AKIL MENTERI pertaha- 
nan Amerika, John Foster 

menerangkan pada hari Selasa ke- 

maren “dalam perskonperensi di 

Washington, bahwa sesudah Ko- 

rea, Indo-China akan mendapat | 
prioritet pertama utk pengiriman 

sendjata dari Amerika. Mengenai 
urut2an prioritet pengiriman sen- 

djata dari Amerika diterangkan 
sebagai berikut: Pertama utk Ko- 

rea, kedua utk Indo-China dan ke- 
tiga untuk Pakt Atlantik-Utara. 

(Nato). : 

Foster jang baru sadja kem- 

bali dari perdjalanan ksi.ing ke 

Korea, Malaka dan lain2 negeri di 

Timur-Djauh mengatakan, bahwa 

& Burg Karno 
as 

    

5 

» donesia: Andjuran | 

menurut laporan komandan2 1:ili- 

ter dan pembesar2 di nezeri2 ta- 

di, dinjatakan bahwa hasil perla- 

wanan terhadap serbuan? Viet- 

minh djauh lebih memuaskan da- 

ripada ,hasil2 6 bulan jl. Tentang 

direbutnja beberapa post  terde- 

pan dari tangan Perantjis leh 

fihak Vietminh dikatakan, bahwa 

hal ini tak perlu ditjemaskan,   gangan dikalangan tentara. » 
Rakjat Dj. Tengah umum 

nja merganggap mosi Mangi 
Sophiaan masih sanga: lemah 

dan kurans progressif. Mere- 
ka menginginkan adanja kete 
gasan dari paremen menge- 

nai reformasi dikalangan Ke- 

#nenterjan- “Pertahanan — dan 
Angkatan Perang. : 
Seterusn a Mr. Djody kata-| 

kan bahwa rakjat Djawa Te- 
ngah menginginkan: 1) supa- 

ja azas2 demokrasi benar da- 
pat dipertahankan, 2). supaja   dak diterangkan bagaimana ha 

sil2 pembitjaraam mengenai ke 
adaan dalam negeri sekarang! 

rangan djuru bitjara. kabire 
soal dalam negeri NK Ga 
pat dianggap tidak lagi begitu 
sulit seperti 'g. dikatakan pada 
beberapa hari jl. 
Diharapkan keadaan makin 

hari akan djadi makin reda ber 
kat usaha pemerintah sama pi 
hak jg. bersangkutan, demikian 
menurut djuru bit'jara kabinet, 

Tentang anggaran belandja 
negara dalam pengumuman 

tsb diterangkan, bahwa utk 
lantjarkan usaha sementara 
waktu dan terhitung mulai 15 
Nopember 1952, maka segala 

pengangkatan pegawai sipil 
baru dihentikan. Putusan ini 
tidak mengenai pegawai2 jg 
sebelumnja 15 Nopember 1952 
sudah dikerdjakan, tapi belum 
menerima surat bengangka- 
tannja, mengenai kenaikan 
pangkat atau mengenai pengi 

Sian lowongan2, serta pengang 
'katan tenaga2 ahli. 

Da'am sidang kabinet itu te 
(lah disetudjui pula rantjangan 
undang2 tentang perdjandjian 
persahabatan antara Indonesia 

dan Syria (Ant). 

SEMBOJAN HEIL HITLER 

Ditengah-tengah upatjara jang pe- 
nuh hikmat jang diselenggarakan pz 
da hari Minggu di Londomr guna 

' memperingati pahlawan2 Inggris jg 
telah gugur semasa. perang jang lam 
pau, suasana tiba2 mendapat gang- 
guan dari seorang jang meneriak- 

kan sembojan: ,,Heil Hitler” (Hi- 
dup Hitler!). Belakangan fihak po'i 
si berhasil menahan seorang berna 
.ma. James Larratt Battersby berus'a 

'45-tahun. Ia akan dihadapxan dimu 
ka pengadilan atas dakwaan telah 
menggunakan  perkataan2 memfit- 

nah” dan ,,melanggar ketertiban.” 

WAEIL ARAB DI PBB ME- 
NGADAKAN PEMBOIKOTAN. 

Para wakil negara? Arab di si- 

dang umum PBB telah mengadakan 

pemboikotan singkat terhadap rapat 

sidang umum jang dilangsungkan Se   Dalam gerakan pengedjaran gerom- 

mbolan Kamlon dipulau Jolo tentara 

Philipina kerugian 42 orang tewas, 

sedangkan dipihak Kamlon 
100 orang. 

  
Perantjis Tak Mau'Di-”Usir” D 

dap pemerintah Perantjis di Tunisia 

dan Marokko itu merupakan ,,peng- 

hinaan” bagi Perantiis. Menurut 

Schuman, Piagam PBB bukan sadja 

menghalang-halangi diadakannja pe: 

njelesaian oleh PBB, tapi djuga me 

larang , dipeladjarinja masalah2 Afri 

ka Utara tadi. 

leb'h dari 

nin siang karena tidak ingin ikut ser 

'ta dalam upatjara singkat untuk mem 

beringati diasa2 almarhum presiden 

Dr. Chaim Weizmann dari Israel jg 

baru wafat. 

hasil2 jang selama 50 tahun jl. ini te 

lah tertjapai oleh Perantjis di Tuni- 

sia dan Marokko. Diterangkannja ba 

hwa Perantjis sanggup melandjutkan 

perundingan dengan pemerintah2 Tu 

nisia dan Marokko ,setjara terang2 

ant, dengan maksud untuk memberi 

mereka ,,perobahan2 jang lebih besar 

Selandjutnja Schuman memudji2 ' serta parinership jang lebih besar”. 

h Lembaga Kebudu aan Indon | 
Koh Bargunsich enduchan | » 

Yan netenean Makanschappar 

Ta aan maa mena 

ini. Akan tetapi menurut kete" MOSi 

selekas mungkin diadakan pe 
milihan umum dan 3) supaja 

Manai Sophiaan jg teah 

diterima oleh parlemen dapat 
didjalankan leh kabinet dgn 
kebidjaksanaan. 

(. Oleh Mr. Djody dikatakan, 

| bahwa kesan2 demikian itu te 

lah diperd'ehnja dengan setja 

ra mengadakan tanja-djawab 
dengan berbagai lapisan ma- 

sjarakat seluruh Diawa Te- 

ngah, terutama dengan pemim 

pin2 rakjat berdjoang dari 
Djawa Tengah. 

Mosi Manai harus di- 

laksanakan. 
Atas pertanjaan apakah jang 

harus didjalankan oleh Pemerin 

tah dan rakjat dalam saat seka 
rang ini dinjatakannja, bahwa 
menurut kejakinan PRN, Peme 

rintah harus melaksanakan mo 
si Manai Sophiaan. Kejakinan 
itu berdasarkan pertimbangan2, 
bahwa mosi tsb telah dibitjara 
kan dengan setjara mendalam 

17 Oktober tsb. | 

memerosotkan nami R.I. 

pun keadaan tentara .Perantjis 

dan Vietnam Bao Dai tidak me- 

nguwatirkan. 

  

pada parlemen untuk memberi 

IRA? sedjam lamanja pre- 

siden Sukarno kerraren ber 

murid? sekolah 
K 
bitjara dimuka 

pernur Djawa-Timur. Ia kemuka- 

kan perbedaan antara zaman se- 

waktu ia sendiri duduk di HBS 
Surabaja diantara satu-dua orang 

murid, bangsa Indouesia lainnja, 
dgn keadaan sekarang selagi Ia 

bitjara dimuka satu-dua ribu mu- 

rid-murid sekolah landjutan. Pre- 

siden njatakan kepertjajaannja, 

bahwa djumlah ini akan djadi 

dua-ratus ribu orang dim waktu 

sepuluh tahun j.a.d.   keterangan mergonai peristiwa 

“Kalau tidak — dem'kian Mr.) 

Djody — maka hal itu akan 

    

nia luar, dan akan membiarkan 

rakjat dalam keataan gel'sah, j 

jang akan memurahkan bagi 

inasi'2 Itar negeri jang ingin 

mengatjaukan nerara kita, un 

  

tuk mendjalankan rolnja. De- 

mikian a.l. keterangan Mr. Djo 

dy Gondokusumro, Sesudah me 
agundjungi tempat2 di Djawa 

Tengah Mz. Djody akan melan/ 

djutkan  perdjalanannja ke 

Diawa Timur. 

Coup !h 

ENIN MALAM dengan 

  oleh parlemen dengan disertai 
bukti2 jang diperlukan, dan hat 

sil parlemen tsb merupakan 
kompromi dari mosi Baharuddin 
cs. dan mosi Kasims cs. Kalau 

betul2 ohjectief — demik'an Mr. 

Diody — maka tidak aja ala- 

san bagi pemerintah untuk me 

nolak mosi tsb. Hanja dalam pe 

laksanaannja sudah barang ten 

tu pemerintah harus memperha 
tikan djuga faktor2 psycholo- 

1 ie adiltan rakjat dalam 

pada itu jalah untuk memberi 

sjarat2 mutlak jg dibutuhkan 

agar pemerintah dapat melak- 

sanakan tugas-tugasnja. Mit- 

salnia mengenai keamanan dsb. 

Harus ada keterangan. 

i 17 Oktober 

| Mendjawab pertanjaan, lebih 

landjut Mr. Djody katakan, 

bahwa djika nanti parlemen 

bersidang kembali, atjara per- 

tama-tama seharusnja jalah be 

rupa keterangan pemerintah me 

ngenai peristiwa 17 Oktober, 

karena peristiwa tsb simgguh2 

menggemparkan rakjat dan te- 

lah menggontjangkan dunia lu 

ar, Politis adalah kewadjihan 

pemerintah «ntuk meminta ke- 

ari Marokko-Tunisia 
Seperti diketahui, Blok Asia/Afrika 
dalam PBB memandang masalah Tu 
nisia dan Marokko ini hanja kurang 
penting dari masalah Korea sadja, da 

lam persidangan ke-7 dari Sidang 
Umum PBB ini. dan memandang ma 
salah kolonial di Afrika Utara ini se 
bagai antjaman terhadap perdamaian 
dunia. (Antara — UP), 

Es
 

san2 

asing. 

Nama dari pada negara 

asing jang dimaksudkan tadi 

dalam pada itu tidak disebut. 

Dinjatakan bahwa organisasi 
Subversif tersebut terdiri dari 
tiga bagiam. Bagian pertama 
ditugaskan untuk melantjar 
kan propaganda, bagian kedua 
untuk  mendjalankan spionase 
dan bagian ketiga untuk uru- 

perhubungan seberang 

lautan. 

Fihak polisi di Bangkok dg. 

seksama. telah mengamat-ama- 
ti gerak-gerik dari anggota2 

organisasi bersangkutan sebe- 
lum diambilnja tindakan pada 

hari Senin. Penangkapan2 te- 

“lah dilakukan dalam kerdja- 
sama erat antara satuan2 ke- 
polisian, tentara, angkatan 
laut dan angkatan udara. 

Tidak diumumkan apakah di 
antara orang2 jg ditangkap ter 
dapat anggota2 dari angkatan 
bersendjata akan tetapi menu- 
rut berita2 pers diantara mere 
ka itu terdapat sedjumlah op- 
sir2 angkatan darat dan angka 
tan laut, dantaranja seorang op 
sir tentara jang baru2 ini kem 
'bali dari luar megeri. 

Sedjauh diketahui maka di 
antara orang2 jang tertangkap 
terdapat pula lima redaktur2 su 
ratkabar beserta pelbagai war- 
tawan2 lainnja. Lebih djauh te 
lah diketahui penangkapan atas 
diri ketua komite perdamaian 
untuk Muang “Thai, sedjumlah 

mahasiswa2, anggota2 keluarga 
dari beberapa bekas menteri 

dan seorang pengatjara terke- 

muka, (U.P,), 

  

Bung Karno dengan berbagai tjon 
toh" gchirnja .andjurkan agar pemu 
da2 itu giat mengedjar pengetahuan 

ijang sesuai dengan bakat kepribadi 

an masing2. Dikatakannja. bahwa 

negara sekarang dalam segala lapa- 

ngan kekurangan kader, dan oleh 

karena itu hendaknja “pemuda2 . tsb. 

masing2 menutup kekurangan2 jang 

sesuai dengan bakatnja. Ia gambar: 

kan antaranja akibat buruk dari kele 

bihan tenaga di Filipina, sehingga 
sopir duta Maramis itu adalah seo 

rang sardjana hukum dan tukang .pe 
natunja seorang sardjana ekonomi. 

Pertemuan dengan peladjar2 

diachiri dengan menjanji bersama la- 

gu Indonesia Raya”. 

ai Gagal 

ini 

Baniak Tangkapan2 Dilakukan 
Sebuah Pertjobaan Merobohkan Pemerentah Thai 

Dgn. Bantuan Suatu Negara Asing? 
resmi diumumkan oleh Radio 

Bangkok, bahwa sedjumlah orang2 jang tidak disebut ba- 

njaknja telah ditangkap pada hari itu djuga di Bangkok setelah 

diketahui bahwa mereka adalah anggota2 suatu organisasi 

versif jang bertudjuan menggulingkan pemerintahan dan memben- 

tuk regime baru jang ,,tidak demokratis” di Muang Thai. Dalam 

siaran Yadio tersebut lebih landjut diumumkan, bahwa organisasi 

subversif jang bersangkutan mengandung maksud untuk melaksa- 

nakan rentjana?2nja dengan bantuan dari suatu pemerintahan 

sub- 

Mulai Main 
Api Lagi?.: 
Yoshida Berunding (Dgn 

Produsen2 Amunisi 

& Djeparg, 
ERDANA MENTERI 
Djepang  Yoshida dan 

pembesarz pemerintah lain2nja 
ketika malam Selasa telah me 
igadakan perundingan dengan 

para pemimpin produksi amu- 
nisi — baik jang dari waman 

  

— selama 1!/, djam. Perundi- 
ngak ini merupakan atjara per 
tama dari rantaian perundi- 

menjusun Pa produksi 
pertahanan untak Djepang, Se 
beluranja, Penta menta 
luar negeri Amerika John Ally- 
son mengandjurkan di “Tokyo. 
supaja Djepang mempersendja 
tai diri kembali. 

  

Hayato Ikeda. direktur keatnas 

nan naswnal Tokutaro Kimura, 

menteri LN Katsuo Okazaki, 
presiden kongsi bahan peledak 
Diepang  Yasuisaburo Hari . 

bekas laksamana ke 2 Takuo 
Godo. Menurut keterangan 
djurubitjara, salah Satu persos 
alan penting dalam pembitja- 
raan tadi berpusat pada reris 

  
tiana pemerintah, untuk mMen- 

djual bekas pabrik2  sendjata 

kepunjaan angkatan darat dan 
laut serta depot2 kepada kong 
$i2 "partikelir, (Antara-UP). 

  

perarg maupun ejang sekarang 

ngan? jang dirantjangkan utk. 

Dalam ' perundingan “tadi 
tampak hadir. diantaranya 
menteri keuangan Takaharu 
Mukai menteri perdagangan 

    

        

     
    

  

    
    

    
   

   
   
   

   
   

      

    

   

  

           
    

  

    

           

     

    

       
          

      
   

  

landjutan di halaman rumah gu“. 

  

Si 
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   Pp. ri kepulaua. 

  

     

   

      

   

   
   

     

  

   

   

   

    

SEMARANG 12 NOPEMBER 1952. 
Irian 

  

"AO 

“'bungkem ini 

H palang kekuatan nasional kita sebesar-besarnja: 

. nasional kita itu. 

Banjak Ig. Sudah. Rindu Pulang. 'Ke Kaipmaii 
SU Maa Koresponden Sendi ri di Holland —— 

    

1 Sati Ap 

Pa, orang3 A .di Nederland ? 
latan telah ia Na 14.000 orang t 

u Inja mete Wise can eedipaiagan sana 

, Sta tetapi. : 
n, karena jang Manan memang orang2 | 

an
 
H
p
 

n
o
s
e
 

e
s
e
y
b
 a
 

— ———— Sebuah aspek baru dalam baka memperdjoangkan | 

Irian telah di-traceer lagi oleh bung Karno dalam pidatonja di Su- 

rabaja, Mulai sa'at ini kita di-adjak bungkem. Tetapi djanganlah 
di-artikan kita harus "lengah atau diam ke - dalam ' 

Bahkan sebaliknja. Didalam ke-bungkeman itu, kita harus meng- 
untuk kemudian 

bila sa'atnja tiba — biarlah kekuatan nasional jang lebih kompakt 

Gan bulat itu tadi berbitjara dengan bahasanja sendiri dim. 
2 perdjoangan kita menuntut Irian is terus tetap mer upakan claim 

Apa jang dimaksudkan bung Karno dengan ,,berbi- 

tjara” dengan bahasa-nja sendiri” itu tadi, rasa-rasanja pada-sa 'at 

- Ani sukar diterka. Tetapi jang terang ialah, bahwa dengan utjapan 

“tadi se-olah-olah bung Karno — dengan rasa ,,grege ” kedjangke- 

Aan Ta penjerahan 
ada suatu probleem Ik 

   

  

    

  

    

  

3. mereka. disebut « sa- 

  

   

    

(tuk mengangkut sadja orang2 
Ambon ini ke Nederland. Da-| SP 
Ham, hal ini perlu “dikemukakan, : 
bahwa putusan ini telah diten 

:|tang sekuat2nja oleh koman 
| dan KL dan KNIL di Indonesia 
| dimasa itu, kolonel van Santen, 
Ia mengusulkan, agar serdadu2 

"Ambon ini di.demobilisir Sadja 
| di Indonesia dan seterusnja di 
| silahkan mentjari djalan hidup 
sendiri. Pendapat2 serdadu2 
Ambon sendiri, bahwa mereka 
sterantjam djiwanja” kalau te | (proli 

Pembitj: 

  

   
tap tinggal di Indonesia, oleh| dahuluan itu 
'kolonel van Santen dianggap 
omong kosong belaka. Tapi pe 
'merintah Belanda tidak mau 
mendengarkan usul baik van 
Santen ini dan demikianlah dja 
dinja, maka 14000 orang Ambon 
tadi 1 Tau diangkut banana: ke 

Nederlamd. ' 

“Piokblamesi RMS”. 
Waktu mereka mendengar 

An AA RMS” 
orang: on jang diangkut 
ke Nederland tadi lalu menjata 
kan berdiri dibelakang ,,R.M. 
S.” Dan sampai sekarang pun, 

kilan Australia di Pn Na 

Partai Buruh 
Adakan Pem. 

bersihan. 

    

     

    

   

  

   

   

UNTANG Menpan oakn “sk da ka Australia jang 
(akan diadakan dalam bulan ini, dari Kementerian Pereko- 

nomian lebih djauh Antara mendapat keterangan, bahwa pembitja- 
ra'an-pembitjara'an dengan Australia mmpngenh, Ben da- 
sang SAN rentjang akan dimulai p 

aan? Nag mnsebak akan bersifat 

I 1 perundingan jang sebenarnja akan dilang- 

sungkan. Dalam Maa pendahuluan itu pemerintah Austra- 
lia akan diwakili oleh Didektor of Trade Relations G. 
Smith dan wakilnja R. &. Robert son serta dua orang dari perwa- 

    

     
      

. menggetarkan dan ra 

Kini memagari Irian itu! 

Uu: Yan ingin menundjukkan kepada Belanda, bahwa bila nanti se- 

“luruh tenaga dan kekuatan nasional kita sudah bulat tergalang: 
maka bila tenaga tadi di-hempaskan kepada Belanda dalam per- 

' djoangan kita menuntut Irian, pukulan tenaga tadi kepada Belan- 

da akan lebih hebat terasanja- dan akibatnja dari pada kalau Be- 

landa mau bersedia menjerahkan kedaulatan Irian dgn djalan per- 

| undingan jang dilakukan setjara ramah-tamah. - 
———“—— Maka gjelaslah kiranja, bahwa didalam utjapan bung 
Karno tadi banjak sedikit terkandung suatu 'hantjaman halus. Ma- 

ka bagi Belanda, baiklah memperhatikan dan menangkap sari utja 

(“pan bung Karno itu, dan selandjutnja mendjauhkan diri dari tin- 
dakan-tindakan jang keliru jang achir-achirnja akan merugikan 

kepentingannja sendiri sadja. Dan bagi kita, baiklah kita seluruh-| 

nja mengikuti genderang-panggilan bung Karno, dengan membulat- 
Kan tenaga persatuan nasional kita, agar "bila sa'atnja sudah tiba, 

bisa diutjapkan abaranaa jang menggelagar jg sanggup akan | 
tuhkan Skonbak telan naa jang 

     

    

   
   

  

       

    

    
    

  

     
   

     

     
    

    
   
   
   

  

   
     

   
   
     
   
   

   
      
    
     

   
    
   

  

     
   
   

  

     

    
    
    

    

   

  

    
    
   
    
   

  

   
   

     
   
   
   
   

          

   

   
    

    

     

    

     
    

      

     

     
      

    

  

    

    

   

Lani Rp. 2D AM- 
BARAWA. 

rang Selain dari melangsungkan 
sidangnja ke-ll, sekalian djuga mem 

gati dua tahun berdirinja DPR 

diselenggarakan sangat sederhana 
tidak mengundatg orang lu- 

Sebagian besar anggautanja ha- 
Patih d/b. Kab. Semarang Ka: 
tatg : pisla selaku wakil Bupa- 
rang, jg pada waktu int ma- 

dalam pergjalanannja keluar ne 

“Hasil selama 2 th. ini. 

nntangkan kas" DER slama “2 
ja, sbb: Disita anggauta ada 

. arang: 5 diantaranja 
urkan diri karena dipindahkan 

i djawatannja. masing2 ke'uar 
ah Kab.. Semarang demikian pu- 

apa anggauta DPD mengun- | 
iri dan untuk mengisi lo- 
DPD itu telah dipilih pula 

ggauta DPR sebagai gantinja. 
"pa: sekarang DPR Kab. Seira- 
| telah mengeluarkan se anian 
peraturan dengan mengadakan si 

dang. pleno 11. kali. Oleh Peberepa 
auta dalam kata sarabuiarmja, 
anja sdr2 Koesmen, “dan Atdul- 

, dinjatakan bahwa "hasil DPR 
ama 2 tahun ini, kurarg memuas- 

“Kam, karena sampai sdkaratig rakiat 
“Kab. Semarang belum lagi merasa 

crjam buah hasinja DPR tsb 
| karenanja “diserukan 
tu jang datang ini, baiklah 

rupakan suatu oadai 
pat memberi 

jang 

djang. 
   Kabupaten 

9u- 
an “desa, Naa me- 

ar, umpamanja un- 
balai pertemuan 

masjarakat lainnja Ia- 
n beajanja I.k. Rp. 200.000. 

bangunan kesemuanja ini 

sebesar Rp.5.207.000. 
bi banjak anggauta ma 

an itu, dimasukkan bebe- 

pos guna kepentingan masjara- | 

ia mendirikan gedung2 
jg sekarang benar2 

kekurangan. Karena 

Ik mengizinkan, maka Si 

“Kemarin pagi, DPRDS Kab. sg f 

Kabupaten Semarang. peringatan ma 

leh anggauta. DPD Moh. Cai T 

relah mie    
supaja 

kemakmuran. 

mumkan per- | 

4 ai kot 

3 supaja dalam rentjana | 

up “aa SNN hari, 

Ja
nd
a 

  

| buat apa2 karena selalu dipe- 

: gaskan (dengan adanja peristi- 
| wa ini. Ada dua saudara suku 

mendjadi opsir TNI dan jang 
lam merdjadi anggauta KNIL 
jang ikut pindah ke Nederland: 

meski mereka" sudah mengeta 
hui, bahwa riwajat ,,RMS” su 
dah tamat, mereka masih meng 
anggap berdiri dibelakang VR 
MS tadi. Sebenarnja sadja me 
mang bukan orang2 Ambon se 
Turuhnja di Nederland jang 
menghendaki adanja RMS ini. 
Kehendak ini sebenarnja hanjat 
keluar dari mulut beberapa 
orang ,,pemimpin”, orang2 jg 
dulunja menghasut serdadu? 
Ambon untuk minta dipindah 
ke Nederland. Hakekatnja seba 
gian besar dari bekas serdadu? 
Ambon ini ingin tetap tinggal 
di Indonesia dan mereka umum 
nja menganggap sepi adanja 
,Republik Maluku Selatan” ta- 
:di. Tapi mereka tak dapat ber 

ngaruhi dan ditekan oleh 
mimpin2” mereka. 

Suatu ijontoh, 
Betapa takutnja orang2 Am. 

ben ini akan pengaruh pemim 
pin2 mertka tadi, dapat dite- 

, pe 

bangsa Ambon: jang seorang 

Opsir TNI tadi jang kemudian 
dapat studie-opiracht baladjar   

  

— SI GRUNDEN, — 
kalau sekarang 

habis pertandingan half- 
time semua orang boleh 
masuk setjara merdeka, 

Baen si n 
1. Semarang itu an se- 

"2 Paro harga sadja? . 

MALAM KESENIAN INDIA. 
Didapat chabar, bahwa kini 

di Semarang telah dibentuk se ' 
buah Panitya untuk menje- 
lensgarakan Malam Kesenian 
India besok tg. 22 dan 23 bu- 
lan ini digedung - Semarangse 
Stadstuin di Bodjong 66. Pe- 
ranan dari Malam Kesenian 
tersebut akan dipegang oleh 
putera India Mr. Devdatta Jet- 
ley Director dari ,,Kalavihar” 
(Lembaga seni Halus di India) 
jang mempunjai keachlian ten 
tang bermatjam-matjam seni ' 
dan jang baru pertama akan 
dipertundjukkan dikota ini re 
ngan mendapat bantuan dari 
Konservatori Karawitan Indo- ' 
nesia dan Himpunan Budaja | 
Surakarta serta para senimai 
dan seniwati dari Surakarta 

dan Semarang. ' 

KAWIN DAN TJERAI, 
| Menurut statistik jg 
pul oleh Kantor Petersekan 
Agama prop., djumlah orang 
jg menikah, bertjerai dan ru- 
dju (kawin kembali) dalam 
kwarta 3 (Djuli-Agts-Sept) 
:th. 1952 di wilajah Djawa Te- 
ngah serta uang jg diterima 
|dari mereka itu, ada sbb: 

Nikah 129575 orang .Rp. 
1647230, talak 67666 orang Rp. 
338155 dan rudju 3947 orang 
Rp. 9865, totaal telah diterima 
uang Rp. 995250. : 
DJUARA TJATUR. 

Dalam 

but kedjuaraan atur Smg. 
tahun 1952 jg dilangsungkan 
Minggu jl. dikota ini, antara 

ara 

  

  

    
keluar sebagai djuara Darma- 

|di dengan stang 4—2 dalam 6 

kian Darmadi (djuara 1951) 
telah PAN aa NAN kedjua 
raannja.   

Tap bekas orang KNIL, ini me- 

| Siapan dilakukan setjara diam2, 
:| hanja kedua orang ini sadja ig' 
»/mengetahui akan hal tsb. dan | 
tj ' pemulangan kembali 

, sung pula Setjara diam2. Ini di 

dikiana| 

pertandingan mere- 

Abdulkadir dan Darmadi, tih | 

“partai bertirut2, Dengan demi | 

| di Nederland segera berdajal' 
upaja untuk dapat memulang- 
kan saudaranja sebagai orang 
preman ke Indonesia lagi, kare 

mang sudah lama menjatakan 
keinginan tersebut. Segala per 

maksud, agar orang2 Ambon 

membentuk ,,badan screening | 
partai” jg terdiri dari tiga ang- 

poin dan bertugas membersih| 

sampai kebawah. 

djur akan diberhentikan, hing 
ga partai bisa bertindak milis 

diri dari juan2 R.A. 
(ketua), R. Gunadi Purwoat-| Kustrs 
modjo dan N. Manopo ( 

berlang- | 

D Ba PEN pu- 

sat Partai Buruh, jang di 
ketuai oleh tuan Sarojo, telah 

kalangan sendiri dari pusat: 

Anasir2 partai jg tidak dju-   tant, Badan screening ini jg ter 

O- 

ta2) akan mulai bekerdia pa- 
da hari Selasa (kemaren) : 
diharap tugasnja dapat Tale 
saikan dibulan Nopember ini 
djuga, 

rena mereka takut akan: pemim 
” “mereka. 

,pemimpin2 palsu” inilah 
merupakan kesulitan. 
njelesaian orang2 Ambon 3 Se 
derland. Meskipun pengaruh me 
reka keluar sudah -banjak di 
batasi oleh pemerintah Belan- 
da, tetapi kekuasaan mereka 
kedalam, terhadap orang2 Am 
Dgn sendiri, masih terlalu be- 

Djalan: Monata 
Tapi dalam hal ini sebenarnja 

musti didapatkem djalan penje- 
lesaian jang adil. Menurut he 
mat saja, sebaiknja antara pe 
merintahi Belanda dan Indone- 
sia diadakan suatu perdjandji- 
an untuk pemulangan orang2 
Ambon: kalau perlu hal ini da 
"pat dilakukan setjara diam2, 
hingga tidak usah menimbulkan 
@kses2 jang kurang baik. Mi- 
sainja sadja orang2 Ambon di 
Nederlang dapat ditanjai satu 

       
Hainnja tidak dapat menghalang 
 halangi pemulangan tersebut. 

Ini adalah salah satu dian 
tara 14.000 orang Ambon jang 
dapat kembali ks Indonesia, al- 
thans jang saja ketahui. Tentu 
sebenarnia lebih  banjak 'lagi 
orang2 Ambon jang sudah da 
pat kembali ke tanah air kita 
dengan tiada kita ketahui, ka- 
rena segala2nja memang dila 
kukan setjara diam2. Dan pasti 
lebih banjak lagi orang2 Ambon ' 
jang sudah rindukan kampung 
halamannja ingin kembali lagi 
ke Indonesia. Hamia beberapa 
orang sadja jang berhasil me 
laksanakan tjita2nja setjara 
diam2: sebagian besar jang tak 

| dapat "berusaha setjara raha- 
| Sia'ini, terpaksa tak berani me 
njatakan Kena tadi, ka 

197.860 HA TANAH KOSONG 
TERLANTAR DAN LIAR. 
Menurut tjatatan dan lapo- 

ran2 jang t telah masuk djumlah 
“tanah kosong, tanah2 jang “di 
diami setjara occupatie dan ter 
lantar di Djawa Tengah luas 
nja 197.860 ha jang terdiri 147. 
860 ha disekitar wilajah Kehu 
tanan Inspeksi II dan HI dan 
50,000 ha anian di 
daerah djawatan Pertanian In 
'speksi Djawa Tengah. Dalam ra 
pat Panitya Pembangunan Wila 
jah Hutan dan Pertanian Dja- 
wa Tengah jang dilangsungkan ' 
Sabtu jang lalu, oleh djawatan2 

Kehutanan dan Pertanian ber- 
sangkutan dikemukakan rentja 
na2nja untuk selekas: mung- 
(kim melaksanakan menanami. 
ag “hutan dan pertanian ter- 
sebut. 
Menurut pihak Djawatan Ke 

'hutanan, 147.860 ha tersebut, | 
mefupakan tanah lapang, be- 
kas? penebangan, dam tan2h2 ig 
dibuka oleh rakjat 'setjara ge 
lap, jang antaranja sebagiat be 
.rudjud perumahan dan kopi 
.plek2 desa.   

per satu dengan tjara demikian 
rupa, hingga memberi kejaki- 
nan padanja, bahwa kehendak 
'nja tadi tak akan diketahui oleh. 
rekan21 aja jang lain, apakah ia 
ini ingin kembali ke Indonesia 
atau tidak. Mereka jang berse- 
dia ingin kembali ke Indonesia 
kemudian dapat dikumpulkan 
dalam satu tangsi iang tersen 
diri dan dari tempat ini mereka 
lalu Jangsung diangkut ke In 
donesia. Dengan tjara jang be 
gini ini saja rasa orang Am- 
bon tadi lalu mendapat kesem 
patan setjara bebas dan adi) 
untuk kembali lagi ke tana 
airnja Indonesia, daripada me 
reka terpaksa menetap terus di 
Nederland, dinegeri maha mere 

"Pemerintah Indonesia telah di 

Utojo 

I mendjadi negatip. Adapun jg 

|80x, dari barang2 katjang ta- 

  
IS oleh tentara kita dim 

4 bada tanggal 6 
1 st Bachrun beserta be- 

"rampasan tadi. 
“oleh ',,Ba   

  

“Warwick 

“Didapat kabar selandjutnja, 
'bahwa Soal2 pokok jang akan di 
Diperankan. mengenai  hubu- 
dalah dagang dengan Australia 

ah tentang peraturan pem 
basan import dari pemerintah 
Australiz jang telah berlaku se 
djak beberapa bulan jang lalu. 
Peraturan tersebut oleh pihak 
Indonesia dipandang sangat 
menghambat pelaksanaan hu' 
bak dagang antgra Indone 

a dan Australia jang sudah 
@kibbkan dalam perdjandjian 
“dagang kedua negara tersebut. 

: aa 

|| Fraksi Demokrat mengatakan, 

I memperdjoangkan Irian Barat 

| menjatakan tidak bersedia un- 
tuk merundingkan status dae- 

| PROF. ABIDIN dari Partai 

# keramik, gelas dsb. Pada wak- 

esiden 

   
Ta ah 

kan oleh presi 

menghadapi Melanda, 

ANTON MANOPPO dari 

bahwa menggembleng - persa- 
tuan dan memupuk kekuatan 
dalam negeri kita sendiri ada- 
lah satu2nja djalan untuk 

itu, berhubung Belanda seka- 
rang dengan terang?an telah 

rah tersebut dengan Indonesia. 
Menurut Anton- Mahoppo se- 

karang sudah tibalah masanja 
bagi kita untuk melupakan se- 
gala ,,tetek bengek antara kita 
sama kita” guna menghadapi 
soal jang lebih besar dalam 
menjelesaikan revolusi nasio- 
nal jang belum selesai itu. 

Buruh menerangkan, bahwa 
segala teori? dan rentjana2 un 
tuk memperdjuangkan Irian 
Barat itu djangan hanja di- 
utjapkan tetapi harus diamal- 
kan. Partai Buruh getudju bi- 
lamana pemerintah sekarang 
membentuk propinsi Irian Ba- 
ray dengan segala konsekwen- 
Sinja. 

Selandjutnja prof. Abidin 
menerangkan, bahwa untuk me 
melihara persatuan dalam ne 
geri perlu pemerintah mengam 
bil tindakan? didalam " lapa- 
ngan ekonomi, jang bisa mem- 
berikan kebaikan kepada rak- 

jat. 

an Setadii BL Pi- 

Loduan bagan Persatuan Nasional Sangat 
Disetudjui. 

.IDATO RADIO jang diutjapkan oleh presidn Soekarno, Se- 

nin malam di Surabaja. berkena'an dengan hari pahlaivan, 

otitik di Djal karta pada, wumumnja dianggap sebagai 
“sekali, terutama bahagian? jang mengenai soal 

dalam negeri dan'Ifian Barat. Chusus mengenai Irian Barat, kala- 
ngan-kalangan tersebut berpendapat, bahw 

iden — misalnja untuk mei 
Hah, djalan jang setepat-tepatnja dalam keada'an sekarang untuk 

Kapal? Se- 

Benar2. Sering Tam: 

    Dalam hubungan ini ia me- 
nerangkan, supaja “ “diambil 
langkah2 untuk” mendjamin | 
,afzet” dari barang? hasil in- | 
dustri rakjat misalnja tekstil, 

tu ini banjak perusahaan rak- 
jat dalam lapangan industri 
ketjil tersebut ditutup, karena   | Beberapa waktu jang lalu oleh 

    
    

   
    

      

   

    

nadjukan protes tentang hal 
tu dan didalam perundingan jg 
an dilangsungkan kelak akan 
jarikan pemetjahannja jang 

2. p2 menguntungkan kedua 

n adanja peraturan 
san import-pemerintah 

ia itw neratja perda- 

gangan Indonesia dari positip 

dikenakan peraturan pembata- 
San itu antara lain 4095 dari 
barang2-kopi, tembakau, ge- 
tah, kaju, kapok, rotan dan 

nah rempah-rempah, topi pon 
dan, tepung tapioka dan te- 
pung gaplek. Barang2 jg tidak 
dikenakan beraturan pembata 

san itu ialah karet, teh, me- 

Iosse (gula tetes) dan 'sisal. 

Selain itu akan dikemukakan 

pw'a didalam perundingan dgn 

pihak Australia itu soal2 perka 

palon dan tarief. (Ant.). 

Barang2 An- 
iikiTiongkok 
Kedapatan Dirum- 

pun Spermonde: Pe. 
ninggalan Badjak 

kah untuk memperbaikinja ia- 

kalah saingan oleh barang2 
luar negeri. Dengan demikian 
menurut Abidm perlu peme- 
rintah melarang  pemasukan2 
dari luar negeri, jang bisa di- 
'hasilkan sendiri. 

MAYOR POLAK dari Partai 
iSosialis “Indonesia menjata- 
kan bahwa untuk “-memper- 
djoangkan Irian Barat itu, kita" 
perlu memperkuat posisi kita 
sendiri — seperti “jang dian- 
Gjurkan oleh presiden Soekar- 
no — fidak sadja kekuatan 'ke : 

/tentaraan, tetapi djuga politik, | 
ekonomi dsb. Salah satu lang- : 

  
lah supaja pemilihan umum | 

diselenggarakan dengan 
kasnja, agar terdapat suatu ne 

merintah jang kuat jang men- | 
dapat backing dari parlemen ! 
jang mentjerminkan kemauan 

rakjat sebetulnja. 

Selandjutnja ia menerangkan, bah 
wa berhubung pendirian Belanda kini 

djelas dalam soal Irian Barat itu, ba 
gi fihak Indonesia sekarang sudah 
tiba masanja untuk menghapuskan 
Unie Indonesia Belanda dan persetu 
djuan2 KMB setjara unilateraal, agar 
dengan demikian kita bebas 10076 
untuk menindiau kembali segala per 
hubungan dengan Belanda, terutama 
jang mengenai ekonomi dan keuang- 
an.   Laut? 

D IDAPAT KABAR, bw, se- 

dangbali telah mendapatkan ba 

margkuk?2 dar sendo. 

pulan Karangangpinggarg. 

laa Kapopposang. 
Menurut keterangan lebih 

djauh disekitar pulau2 sb di 

atas nada abad pertengahan 
mendjadi tempat bersembunji 
dan pertarungan dari kapal2 
badjak laut dari Pilipina, Tiong 
kok gan.Irian. Benda2 jg dike 
temukan penduduk itu diduga 
berasal dari kapal2 Tiongkok. 
Pulau2 itu termasuk rumpun 
pulau2 Spermonde ig djarak-   ka sudah lama merasa tidak 

krasan lagi! 

Untuk mada tanah 
tanah kosong dan menanami ta 
nah2 terlantar dan merobah ta ' 

Djawatan Pertanian Djawa Te 
ngah untuk tahun ini telah me 
nerima biaja sebesar Rp. 1. 000. 
000.— dan djumlah 

untuk memperbaiki dan menger 
@djakan tanah kosong seluas 50. 
000 ha itu. 

Tg. 11-11 Panitya . tersebut 

tuk membitjarakan usaha2 dan 
perlengkapan lebih djauh. 

KORUPSI BENANG. 
Baru? ini sewaktu diadakan stock- 

opname dalam gudangnja Djawatan 
Perikanan Darat"di Kebun Laut, ter 
njata telah hilang sebanjak 515 pak 
benang untuk “keperluan  mantjing, 
pembikinan djala dan lainnja, sehar: 
ga Lk. Rp. 40.000. Menurut penjeli- 
dikan pihak polisi, semeritara dalam 
perkara ini ada tersangkut 3 orang, 
pekerdja gudang itu, diantaranja se 
'prang marndornja. Ketiga orang tsbt 
sementara waktu ditahan untuk dipe 
riksa perkaranja lebih djauh, ”, . 

  

s 

naman2 rakjat jg tak teratur | 

tersebut Pada 
merupakan sebagian dari beaja : 

akan meneruskan sidangnja un 

  

nja kira2 30 hingga 40 mil da 
ri kota Makasar. (Antara). 

MENGHANTIU RKAN MESIU. 
' 

| Oleh fihak Komando Militer 
Besar Semarang diumum- 

kan bahwa “berhubung masih| “ 
Shang sisa2 peluru dibekas Gu- 

1 Kota 

: Tang, Mesiu Kalibanteng 

mulai @jam 

tadi. 

KURSUS KILAT GURU PBH. 
Oleh Pan. Pen-Mas Smg-Sel. 

telah. dibentuk badan penje- |: 
lenggara kursus kilat guru 
PBH diketuai oleh Sdr. Hen- 
droasmoro, akan jaitu 
menjelenggarakan k rsus utk, 
mempertinggi mutu guru2 
PBH di -el. Kursus tab 
direntjanakan akan diadakan 
di dua tempat, masing9 tiga- 

kali jaitu: di kantor AW Smg- 
Sel. tgl. 24, 26 dan 29 Nop. 
dan di seksi IV tgl. 17, 19 dan 
22 Nop, jad. Para pengadjar- 
nja ialah Sdr.2 Karjono. Moel-   

  

orang penduduk pulau Gon 

antik terdiri Mean aan 

berasal dari Tiongkok disekitar 
Se- 

lain ita telah didapat djuga se- 
djamlah besar batu merah dipu 

, maka 
hari Kemis ta” 18/11 

15.00 — 18.00 akan 
dilakukan lagi penghantjuran 
dan pembakaran sisa2 peluru 

jadi dan Pandan Pitojo. '—. 

| “Kalau kita tidak terikat lagi oleh 
KMB:, maka kita bebas untuk meng- 
ambil tindakan? iana bisa mengun- 
tungkan kita sendiri dan merugikan 
Belanda. Ini akan dirasakan oleh Be 
landa suatu kerugian besar”, demiki 
am Mayor Polak. 

2 

Tu Uning 
SEE. 

  

Musim ikan di Muntjar 

Mulai bulan September jg lalu 

di Muntjar (Banjuwangi) telah 

tiba musim ikan jg besar, jakni 

musim ikan ,/lemuru”. 

Menurut tjatatan resmi, dalam 

fase pertama. dari penangkapan 

ikan dalam musim besar itu jang 

biasanja berdjalan terus sampai 

permulaan tahun 1953 (bulan Ma- 
ret), telah didapatkan hasil sbb.: 
Ikan2 lemuru 188.000 kg. 
Rp. 234.300 lajang 9.000 kg. 
— Rp. 15:750.—, mungsing 6.410 

kg — Rp. 9615 tongkol 3.770 

"kg. — Rp. 11.310 tengiri 2.100 

RE 

kg: — Rp. 8.400—, ikan Iain2 

1103.000 “kg. — Rp: 315:200.—. 

Djumlah semua 312.280 kg. — 

Rp. 594.57o.— 
Sebagian besar dari ikan2 ini 

diasin atau dikeringkan dan ha- 

nja sedikit sekali jg didjual basah. 

Pengasinan ikan milik Tionghoa 

asin itu tidak hanja dikirim di 

daerah Besuki sadja, tapi djuga 

tidak sedikit jg sampai di Sura- 

baja, Djakarta, Tjirebon dan Ma- 

lang. 
Djumlah pengiriman ikan ke- 

ring dari Muntjar keluar Besuki 

tiap tahunnja. mendekati angka 

100.000 kg. Dalam tahun '51 ada 

89.325 kg. 
Hasil rata2 sebulannja dari per 

ikanan di Muntjar menurut per- 
hitungan tahun 1951 ada 250.000 
kg. dengan djumlah uang jang 

masuk 1.k. Rp. 512.500.—, 
  

msh 
See | rintah Indonesia. 

.di Muntjar ada 8 buah. Dan ikan2: 

Dari Surabala 1: 

tjara jang ditindjuk- 

alang persatuan — ada: 

    

——x Sea 

Na 

lam Jg Tak. 
Dikenal 

pak Dekat Sulawesi 

SENJAMBUNG berita tan 
tang tampaknja kapal? 

Petindju main dansa. 
Djuara dunia tindju kelas 

menengah Sugar Ray Robinson 
pada Sabtu malam  jbl. telah 
mempertundjukkan tiga ma- 
tjam ,,tapidance”'di Broadway. . 
Diantara, penonton  Rrddpat 
djuga djago2 tindju kelas be- 
rat, jaitu Joe Louis dan Joe 
Walcott. 

Djuara naik kuda. 
Letnan Kol. Irlandia, Dam 

Corry pada hari Minggu "jl. te- 
lah menangkan kedjuaraan in- 
ternasional melontjat dengan 
naik kuda melalui 8“matjam 
rintangom, dalami tempp 38 de-. 
tik. Pemenang kedua ada Letu" 
nan Mexico Jeaguin Dare 
Hourt. TN 

Tiga rekord dunia 'angkat 
besi kelas ringan telah dipe- 
tjahkan oleh djago angkat be- 
si Amerika, djuara Olympiade, 

“| Tom Kono, dalam perlombaan 
di Karlsruhe (Djerman). Kono 
mentjapai angkatan snatch. se-   selam jang tidak dikenal ' ke- 

bangsaannja disekitar rumpun 
kepulauan Dewakangtjadi dan 
Dewakanglompo (Sulawesi) T 
bih djaah dapat dikabarkan, 
bahwa kedjadian serupa itu su 
dah banjak sekali terdjadi, An 
tara tanggal 21-19 hingga) 
28-10 sadja penduduk dikepulau 
an tersebut telah melihat em 
pat kali muntjulrja kapal? jang | 
tidak diketahui kebangsaannja 
itu,, jaita dipulau Dewakangtja | & 
di pada malam 21-10 dan 23-10, 
dan dipulau — Dewakanglompo. 
pada malam 24-10 dan 26-16. 
Nampaknja kapal? itu menurut. 
kabar tersebut biasanya pada 
tengah malam dari djam 21.09 
sampai 24.06 Kapal? itu keli 
hatan berwing2an kadang? dua 
atau tiga buah. (Antara). 

Mr Alwi: 
! Tak Benar Kabar Kita 5 
"Menolak Memberikan | 
Visa Kpd Orang2 Bld Jg 
Mau Menetap Di Klan : 

Y ENTANG kabar? jang 
“menjatakan seakan? Ko- 

misariat Agung Indonesia di 
Nederland tidak bersedia mem- 
berikan visa kepada orang2 Be- 
landg ig kendak menetap di In 
dIonesia, Mr. Alwi wk. Kepala 
Djawatan Imigrasi Pusat kata | 
kan, bahwa hal itu tidak benar | 

  
asal sadja mereka dapat MeM eryrn-match 
buktikan, bahwa mereka tergo- : “4 
lorg warga-negara Indonesia. | 
Memang ada kesulitar jang di) 
hadapi cleh orang2 Belanda jg 
iugin pergi ke Indonesia, tapi 
(menurut Nir. Alwi, hal ini bu: 
kan disebabkan soal visa me. 
lainkan semata? karena soal pe | 
rongkosan. Dalam hubungan ini | 
dikatakar, bahwa banjak orang : 
Belanda warga-negara Indone- 

Isis jang mau datang ke Indo Won 
| nesia dengar memadjukan per serie 
| mirtaan supaja ongkos? perdja 
laran ditanggung oleh peme 

berat 120 kg. jang berarti 2,5 

kg. lebih berat dari rekordnja 
jang lama, dalam angkatan 
clean & jerk' Kono- mentjapoi 

angkatan seberat 155 kg. jang 
"berarti 1 kg.. lebih berat dari 
rekordnja Shams (Mesir), dan 
djumlah ketiga angkatan jang 
ditjapai oleh Kono adalah 385 
kg. ini berarti pemetjahan re- 
kordnja sendiri jaitu djumlah 
angkatan 317,5 kg. 

Pelti Semarang. 
Kesudahan pertandingan ten 

nis Pelti Smg. tg. Dil: STC IU 
— PTS I 1-4, PTT — PTC 
1 3—2 DBC II —OTAC I 
1—4, atjara tg. 16 jad. CHTCS 

I— CHTCS IL. STC V — PTG, 

PIS II — PTKBS I. 

Basketbail. 

Dalam rapatnja tg. 9 jl. dari 
Basketball Bond Smg. jang di 

hadliri oleh wakil2 dari - Solo, 

Jogja, Magelang dan Muntilan, 
telah diambil putusan menga- 

dakan kompetisi basketball Dja 
wa Tengah di Semarang, tang- 

galnja belam dit etapkan. 

Djak.-Bogor 4—-1. 
Return-match kes. Djakarta 

lawan kes. Bogor berachir 4-4, 

dengan 
dja jg akan masuk dalam 'se- 

mana djadinja Persi- 

mifinale, PSSI. 

Solo — Purwokerto. 
Achir vekan jg lalu dalam 

Persis menang 

—0 4tas Purwokerto XI dgn 

kian Solo XI merjdjakdi 

|djuara rayon 4 zone B. kare- 

na dalam pertandingan ig du- 

luan Solo menang. 6—2. 

Sport di Bangsri. 
Di Bangsri telah diadakan 

pertandingan sepakbola antara 
gabungan ari Taju la- 

Bangsri jg berachir 
2 malam harinja di 

akan pertandingan bulutang 

2 ig dimenangkan dengan 

“4 “Oleh regu- Taju. 

      
dami 

  

kes. 

1 kes. 

     

  

Aneka Djawa Tengah| 
  

JOGJA. 

Kongres Pengusaha Ang. 

Bermotor. 
“Pada tgl. 9 Nopember 1952 

ci Jogjakarta telah 'diadakan 
Konperensi pendahuluan untuk 
persiapan Konggres Pengusaha 
Angkutan Bermotor bangsa In- 
aonesia seluruh Nusantara jang 
dihadiri oleh Dewan Ekonomi 
Indonesia Konsulat Djawa Ba- 
rat - Djawa Tengah - Djawa 
Timur dan Ketua Seksi. Peng- 
angkutan. Konggres jang semu 
la akan diadakan di Bandung 
pada achir bulan Nopember '52, 
maka menurut keputusan Kon. 
perensi tsb. akan dilangsungkan 
di Jogjakarta pada tgl. 15 De- 
sember 1952 jang akan dihadiri 
Oleh para pemegang idzin (ver- 
gunninghouders) " otobis dan 
truck barigsa Indonesia seluruh 
Nusantara, D:EI. Konsulat Dja 
wa Timur akan mengadakan 
Konperensi Regional di Suraba 
ja pada tgl. 20 Desember  se- 
dangkan Konsulat Djawa Te- 
ngah pada tgl. 22 Desember 
1952. Atjara jang terpenting ia- 
lah melaksanakan pedoman Pe- 
merirtah mengenai ekonomi Na 
sional dalam sektor Pengangku 
tan (keputusan Menteri Perhu- 
bungan tgl. 21 Agustus 1952 
No. L 1/2/6) dan mengusaha- 
kan mendirikan Bank Pengang- 
kutan dan Assuransi Pengang- 
kutan. 

KLATEN. 

PMI membantu kamben 

bandjir, 
Berhubung dengan adangja tu- 

run hudjan terus menerus, jang 
mengakibatkan di daerah Ketja- 
matan Bajat (Klaten) 9 desa te 
rendam air. Oleh P,M.I. Tjabang 
Klaten, telah diserahkan uang 
sedjumlah Rp. 1000,— (seribu 
rupiah) kepada Djawatan So- 
sial Kabupaten Klaten guna me 
holong para penderita di dae- 
rah tersebut. 

KUDUS. 

»Dam Nglangak” dibuka. 
Hari Djumat jl. djam 10 

atas usaha rakjat dari 3. desa 
Sidomuljo, Bulungkulon dan 
Gondoarum dari Katjamatan 
Djekulo Kudus dengan bantu- 
an technies dari Djawatan Pe- 

ngairan ' telah dibuka dam 
.Ngiangak”/ dengan ' diramai-a 
kon pertundjukan wajang ku- 

  

  
v 

kit dan barongan, ketjuali 
tahi dari berbagai desa djuga 
tampak hadir Kepala Djawa- 
tan2 dan Pamong Pradja: Pita 
digunting oleh Sdr. Hardjowi- 
noto (Patih) selaku wakil Ke- 
pala Daerah" Kabupaten Ku- 
cdhis. Keterangan ' dari Sdr Su- 
roso acting Kepala  Djawatan 
Pertanian Kudus kepada kami, 
bahwa dam tersebut mengha- 
'biskan beaja sebanjak Rp. 23. 

600.— jaitu Rp. 10.000,— ban- 
tuan dari rakjat desa dan jg. 
Kp. 13000,— mendapat ban- 
tuan dari R.KI. (Rentjana Ke 
sedjahteraan Istimewa)  de- 
ngan melewati Djawatan Pe- 
ngairan Kudus, Dam tersebut 
dapat mengairi 650 h.a. sawah 
Jang meliputi tiga desa terse- 
but. aa 

TJILATJAP. 
Djembatan baru, atas 

Seraju. 
Sebuah djembatan jong pan 

djangnja 10 meter diatas Su- 
ngai Seraju hari Rabu jl. su- 

dah selesai diresmikan, setelah 
beberapa minggu ' dikerdjakan 
atas tenaga gotong-rojong. Ini 
adalah inisiatif tjamat Adipa- 
Ja dengan dibantu oleh wedana 
Kroja serta Iurah2 jang ber- 

pe- 

tjara peresmian itu bupati Tji- 

kepolisian, pendidikan masja- 
yakat kabupaten, pihak djawa- 
tan penerangan dan lain2. Jg. 
hadir ditaksir kira2 1000 orang 
dengan mendapat” sambutan 

tjukup djuga dari'rakjat. Bu- 
pati mengufjapkan terima ka- 
sihnja kepada penduduk Gom- 
bel jang telah berdjuang men- 

tjurahkan tenaganja guna ke- 
perluan kita bersama, 

Beras membubung terus di 

Trilatjap. 
Harga beras di Tjilatiap tam 

bak kian membubung tinggi 
sehingga jang berwadjib perlu 
memberi perhatian pada rakjat 
Jang berkeluh kesah kekura- 
ngan makan. Harga beras kwa 
litet sedang berharga per kg. 
Rp. 3— sedang jang kwalitet-   njg tinggi lebih dari itu. - De- 
gan demikian singkong laris 

didjual gipasar2. 

Angkat “aa 

  

sangkutan. Hadir dalam  upa-, 

latjap Witono, segenap tjamat, : 
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PERDANA MANTEAI Ia: 
dia Shri Nebru, (olah me | 

    
     
    
   

  

   
      
talian daagap masalah 

ku membawa hara-    

rus Manan (Aneta). 

Allison Meng- 
“ hasut ... 

Djopatet Harus Sendja - 
tai Diri 

2. OHN ALISON, pemban 
tu menteri luar negeri 

Axerika urusan Timur Gjauh. 
hari Senin berseru supaja Dje. 
pang mempersendjatai diri kem 
bali dan dikafakannja biw, ke- 
tjakapar: - Djepang “dilapangan 
pertahanan itu merupakan sja- 
rat matlak bagi keamanan dae- 
rah Pasifik. 

1
 

  
ata Oa 
berita? jang disiarkan 7 tahun jl. 

“dan karenanja te- an udah mg 

x “38 : 

3 

  

    
PNOaN gan Italia ini sebetul- 

  

ka hudjan rimis2 djatuh di seki- 
'tar kota Malino Di Mezzagra jang 

| tak begitu djauh letaknja dari kd- 
Ita Milan.... Dan di suatu tem- 
pat jang hanja beberapa kilome- 
ter 'sadja dari kota jang sangat 
kefjil itu, " Mussolini telah meng- 
hembuskan nafasija 'jg pengha- 
bisan. Sekudjur adannja berlu- 
muran darah, karena tembakan 

    

rentat menembus seluruh bagian 
tubuhnja. Oleh kaum partisan jg 
telah mendjatuhkan hukuman ma 
ti itu, majat Mussolini kemudian 
dilemparkan kedalam truek diatas 
tompukan majat? Tainnja. Mereka 
ini adalah bekas Menteri” dan 
Perbimpin? Fasis, jang telah lebih 
dakulu mendjalahi' hukumannja 

dan ditembak mati di sekitar te-   Saatnja sudah tiba, kata Alli 
son, bhw Djepang memperkem- 

bang ketjakapannja untuk mem 
pertahankan, stapi Djepang be-' 
bas untuk ambil putusan? dan 
hebas untuk ikut serta dalam . 
perdjandjian2 bersama”: Dika: 
takannja bahwa Amerika sang 
gup tetap menempatkan seba. 
gian dari pi nja di Dje- 
pang, tapi 1 p supaja Dje- 
pang memperkuat diri. Achirnja 
Allison mengatakan dimuka pa- 
ra anggauta Perhimpunan Dje. 

Apu! ika, di Tokyo, bahwa 
: . melepaskan 

Cina hannja ntuk menguasai 
Korea dan Djepang. 

   

      

Komisaris Agung Belanda di 
Indonesia, tuan A. Th. Liamping, 
jang telah diangkat mendjadi du: 
ta besar Nederland di Bonn, Djer 
man Barat, pada hari Selasa pagi 

telah”bertolak ke Nederland de- 

ngan menumpang pesawat ter- 

laga Como, jang tak begitu djauh 

letaknja dari kota Dongo. 

Dapat mentjapai umur 

109 tahun?? 
Pada hari berikutnja majat 

Mussolini kedapatan tergantung 
pada sebuah papan melintang di 
atas sebuah'pompa benzin jang 
terletak pada djalan Liazalo Lo- 
reto dikota Milan. 200.000 
orang telah menjaksikan masib 
bekas »diktatornja” ini jang: 
ngan kepala dihadapkan sa 
wah kelihatan tergantung 
tengah2 majat bang Fu 

rman jang dipergunakan un- 
tuk mengangkut Ba tsb. ke 
dapatan tidak begitu djauh dari 
tempat pen gantungan itu......! 

Tiga hari kemudian, dalam se 
| buah: ruangan kamar mati di- 
pekuburan Musseco (Milan) se- 
orang dokter muda nampak se- 
dang sibuk memeriksa dan me- 

  

  bang KLM. njelidiki majat2 tsb. 

  

Edjekan “Vishinsi ) 
Soal an Perang Jg Tak Mau DI. 
kembalikan HanjalsapanDjempol Belaka 
Avontuur Korea Adalah K egagalan Politik Amerika. 

ENTERI LUAR NEGERI Sovjet Uni, Andrei Vishinsky, ha- 
NA Senin menerangkan, bahwa perang Korea adalah suatu ' 

kegagalan militer bagi Amerika Serikat. Vishinsky jang berbitjara 
dalam panitia politik PBB, selandjutnja menuduh “Dean Acheson, 
menteri luar negeri Amerika, dan mereka jang menjokong Ache- 
son, telah mengabaikan kenjata'an? dan menarik perhatian hanja 
kepada satu soal, jakni soal pengembalian tawanan perang setjara 

: mengadjukan : 

sukarela. 

20 Negara bersama Amerika | 
telah mengadjukan resolusi jg: 
Menjerukan supaja segera di- 

adakan perdamaian dan menes 
rima baik pengembalian tawa- 
nan perang  setjara sikarela 

Buat “dua setengah “tahun 
Amerika bertindak setjara ku- | 
rang adjar terhadap Korea 
Utara dengan ' mengimpi 
hendak menguasai 
mengharap lxpat “ memper- 
kaja dirinja karena Amerika 
memandang perang 

sumber keuntungan, 
Vishinsky. 

Tidakkah djelas bagi 
tuan ...... 

Vishinsky - dalam pidatonja 
itu djuga dengan Tang 

demikian 

      

  

   

    

    

    

Tarja Pemek Tidakkah: 
djelas bagi tuan, bahwa kete- 
rangan komando “Amerika Iga 
mengatakan beberapa tawanan 
perang telah menolak dikem- 
balikan hanja hisapan “djempot | 
provokatif “dari pembesar2 
Amerika jang mempunjai mak- 
sud istimewa untuk Nun 
dari tertjapainja: persetud. Ijuan 

perletakan sendjata dan mem- 
perpandjang ..peperangan itu 
sSupaja kaum “billionair Ame: 
rika dapat mengeduk lebih bas 
njak dan'lebih” barnjak keun- 
tungan dengan mengorbankan 
lebih banjak dan lebih banjak 
darah di ana belah pihak?” 

Achirnja ighinsky menun- 
tut supaja PBB mengangkat 
suatu panitia jang terdiri dari 
11 negara guna mengawasi pe- 

dunia dan j 

sebagai 

   

ngembalian : semua baso 
perang. 11 Negara itu jang di- 
usulkan Vishinsky adalah: So- 
vjet “Uni, Amerika, “Inggeris, 
Perantjis" RRT, Korea Utara, 

Korea Selatan, India, Birma, 
Swiss dan Tjekoslowakia, 

Vishinsky beri interpre- 

tasi tentang p.o.W. 
Dalam pidatonja jang ber-' 

langsung 215 djam tadi, Vis-' 
hingky a.l. mengatakan, bahwa 
menurut konvensi2 
mal, sebrang tawanan perang 

itu betaplah seorang serdadu, 
jang berkewadjihan memper- 
Tg maa negerinja. 

Oleh sebab itu ia tidak bisa 
kirana apakah ia setjara pri- 

badi ingin meelepaskan” 'kewa- 
- Idjiban2nja terhadap negerinja. 

is, | Perkataaan seorang . tawanan    

. tetap mendjadi serdadu 
idak mempunjai nilai hu- 

dirinja . “melawan “-negerinja, 
| maka ia akan didjatuhi huku- 
man mati karena "melakukan | 
desersi. 

Dinjatakannja pula, bahwa 
|hak- mendapat perlindungan 
(asylum) telah ,,ditjemarkan” 

oleh Amerika Serikat, jang te- ' 
lah beri 
orang seperti. Viktor 
Clienko (bekas pembesar - So- 
vjet jang minta - perlindungan 
kepada pemerintah Amerika, 

lalu mengarang buku ,,I Choo-'' 

se Freedom”, jang “mengan- 
(dung kritik2 
|rintah Sovjet), dengan maksud 
|supaja. mempergunakan tena- 
ganja untuk maksud2 imperia-   Tisme Ametika, 
“Demikianlah al, 

hinsky. 
“'kata Vis- 

u di Italia dapat se Ya Parag jg 
ini. Sebab sedjak terdjadi na 

ri golongan kaum fanatiek — - jang per- 

nja itu sebetulnja masih hidup . saia 

I lada bekas atau liang 'kuburnja. 

senapan mesin, jang pelurunja. me : 

1 

dej     
   

   

  

internatio- 

kum. Apabila “ia menjatakan | 

perlindungan kepada f 
Krav- | | 

terhadap peme- 

  

pa Ap Pun Hpa Un ur 100. ta- | 

ba penjakit kanker atau syphil. 

     

  

  ian | di 

“obet bas orang ini akan ' 

ikata tidak adi tembak 
Pa Ikata 
en 

dokter itu setelah | 
sob dimasukkan | 

i. ,,Badannja 
gan |: 

    

1 “orang ini tela 

NS pa 
Dimanakah Koikg kubur 

Mussolini. 
Jang hingga sekarang masih 

mendjadi pertanjaan ialah, di- 
Manakah liang kubur Mussoli- 
hi itu. Sebab kalau dia itu me- 
mang -betul2 sudah mati, tentu 

Tetapi dimana letak  kuburnja 
itu?? "Menurut dugaan umum, 

   

  

   

   
   
   

    

    

    

   

  

       

    

   

   

  

digandeng. suaminja, 
,Royal G allery” 

zabeth. berpakaian mantol. merah,.   oleh ratu Meetaria —h 

    

    

  

Pada hari Selasa tg. 4 Monata IL untuk pertama kalinja Ratu 
Elizabeth telah membuka persidangan parlemen "Inggris. Dengan 

hertog Edinburg, ratu Elizabeth menudju ke 
'dari gedung Parlemen untuk mengutjapkan pe- 

data pembukaan serta pedato mahkotanja jg pertama. 

u meta persidangan parlemen. 

  

  

Fa ,Tjada 

“anita Mendjauhi 
Ditjerttakan Oleh Seorang Be 

“Rakist: Djepang Mitalikan Polisi : Aa 
an Nasional Djepang. An. 5 

djing-Pendjaga. Amerika" Il 
8 . Banjak Orang Jg. Mau Berkelahi Dengan Merekas! 

Makanan Kurang Baiks Disiplin Tak Begitu Keras: 

' Djepang. 

  

Mereka «co... 
kas TAN Polisi Tjadangan 

  

Mean kini dengan giat 

pang. Pp 

rika pula. Dan satu sifat lain 

lankan ikatan dinas 3 tahun. 

Ss   
   

  

   

  

Ratu Eli- 
jang dulu djuga pernah “dipakai . 

TC     

dari seluruh rakjt Italia hanja 
ada satu orang sadja jang da- 
pat mendjawab dengan positief. | 
Dan orang ini ialah Mario Seel| 
ba , jang dalam kabinet de Gas- 
peri sekarang ini duduk sebagai 
Menteri Dalam Negeri dari Re- 
publik Italia. N 

(dugaan, djadi tidak pula meng- 
'herankan, kalau tidak sedikit 
dari kaum fanatiek jang tetap 
jakin ' bahwa jang disembunji- 
kan oleh pemerintahnja itu se- 
betulnja bukan majat Mussoli- 
ni. Dan untuk mempertahankan 

kejakinannja ini, mereka telah 
mengambil segala peristiwa jg 

terdjadi' sesudah pembunuhan 
itu sebagai dasar dari semua, t 

argument nja. : 

Dengan upatjara jang serba 
sederhana, djenazah Mussolini 

itu kemudian ditanam dikubu- 
ran Musecco (Milan) beberapa 
hari setelah'ia ditembak mati. 

Tetapi suatu tahun kemudian — | 
jaitu pada tgl. 22 malam. 23 
April 1946 — 4 orang masuk 

kedalam kuburan itu. Liang ku 
bur  Mussolini “dibongkarnja, 
sedangkan djenazahnja diang- |' 

ikut dengan “sebuah truck ke- 
Suatu tempat jang tak seorang 

pun mengetahuinja. 
"Peristiwa pentjurian ini baru 

diketahui setelah 2 hari kemu- 
dian, ketika beberapa orang 
penggali lobang masuk kedalam 
kuburan tsb. untuk memindah 

majat Achille Starace — bekas 
Sekretaris Partai Fascist — jg. 
telah diserahkan kepada keluar 
ganja. e 

“Setelah 8 bulan lamanja pe- 
merintah menjelidiki masalah 
pentjurian ini, achirnja - dike- 
hiarkan pengumuman resmi, 
bahwa polisi telah berhatsil me 
memukan kembali majat Mus- 
solini itu dalam sebuah biara 
dikota Milan. Dan untuk men- 
tjegah terulangnja kembali pen 
tjurian ini, maka majat Musso- 
lini tsb. — jang pernah ditjuri 
oleh 5 orang anggauts Fascist 
dari kuburannja di Musecco — 
kini telah disimpan dalam sua- 
Itu tempat jang hingga seka- 
rang masih dirahasiakan. Dan 
meskipun djanda Mussolini sen 
diri — Donna Rochelle — telah 
'berulang2 Mmenanjakannja ke- 
pada jang berwalijib, rahasia 
ini tetap tinggal Tahasia:..: 

Dan itulah sebahnja maka ba 
njak orang jahg “pertjaja: 1. 
bahwa Menteri ” Dalam Negeri 

Mario Scelba tidak pernah ber- 
hatsil menemukan kembali ma- 
jat Mussolini jang sebenarnja. 
dan 2. bahwa hingga sekarang 
majat jang sebenarnja itu ma- 
sih tetap “disembunjikan oleh 
orang2 anggauta Fascist. mung 
kin di Italia sendiri, tetapi djua 
tidak mustahil kalau itu telah 
diangkut "keluar negeri. 2 ui 

. Disamping semuanja itu, Don 
na Rochelle sendiri pernah se 

'kali mengatakan bahwa: majat 
Mussolini"itu sebetulnja telah 
diangkut ke Amerika Serikat. 

Tetapi sebaliknja. Banjak 
orang lain jang menduga, bah- 
"wa majat diktatornja itu telah | 
Bana ke Amerika Selatan. 

an jang lebih menarik perha: 
tin lagi ialah pernjataan ming- 

| guan TepOCA” jang mengeta- 
kan, bahwa menuruf faporan ig 
positief “dapat dipertjaia, majat 
Mussolini itu sebetulnja telah 
dilarikan ke Ceylon, oleh orang 
-orang ' jang PARE PIA itu 

' Sendiri. 

Bukan Mussolini jang 
digantung? 

Satu argumen lainnja, lagi jg 
latjap kali“dipakaj oleh orang2 | 
ffascist untuk membela kejaki- | 
mannja ialah adanja kekeliruan 
dalam peristiwa pembunuhan 

  

ipemimpin2 fascist itu. Banjak 
jorang jang  tadinja mengira, 
bahwa salah seorang pemimpin 
jang tadinja digantung bersa- 
ma2 Mussolini, diantaranja ada 

Tetapi karena ini djuga baru! 

$ 

Pentjurian dikuburan. 

setel pada tiap2 frekwensi an- 

Smokke 
Hampir Selaruh AN Ban 
Tjandu Dari Iran Sampai T'kok Mempu- 

njai Markas-Besar Di Singapura 
Banjak. Kaum Milioener 

jang 

Menangkap 
Siaran Da- 
ri Bintang2 

  

HLHLMU FALAK Pon, Parkins jang € ndjabat p pengawas 
AM sertatorium balat watan pabean di ' Singapura, 

ggi Harvard, Mineenba aa “organisasi2 penje- 
bagian Amerika Serikat Massa 
chuzeti:, ketika hari Sabtu ji. ja 
mulai membuat sebuah pesawat 
radio, uhtuk Ma, »Sia- 
ran2” dari' bintang2. 

Paul Buck, dari observa servato- : 
rium tadi, mengumumkan bah- ' 

antara suSunan bintang? (gala- , 
xy). Diterangkarnja bahwa ma- 
Lahari, birtang2 dan badan? : 
lainnja jang terdapat dilangit 
itu bukan sadja memant, 
sinar, tetapi djaga pantjaran2 
jang tidak tampak dalam spek- 
trum jang dapat kita lihat, 

Pesawat radi, telescope da- | 
pat menangkap panijaran2 ini 
seperti pesawat radio biasa me 
nangkap gelombang2, jg disiar ! 

kan oleh setasion2 sigran. 
Jg pertama kalinja menda- 

pati pantjaran2 bintang2 tadi 
ialah Professor Hidward Pur- 
cell dari Universitet Harvard, 
ketika tahun 1951. Seperti te- 
lah dikabarkan, Prof. Purcell 
ketika" minggu il dinjatakan 
sebagai pemenang Hadid” No- 
bel. Dalam  pekerdj: “ta- 
di, Pureell dibantu oleh Dr, Ha 
rold Ewen 

    

Maksud Sm eniledakikan 
siaran2” bintang. 

Diterangkan bahwa tudjuan 
pekerdjaan dengan radio teles- 
cope ini ialah. menetapkan — 
dengan tjara mengetahui se- 
luk-heluk. mega2 “zat air — 
struktur dari semesta alam. 
Rentjana penjelidikan radio- 
astronomi, jg dapat didjalan- 
kan dengan pesawat ig sedang 
dibuat ini, akon dipimpin oleh 
2 orang ahli ilmu falak Har- 
Yard' bernama Prof. Bart Bok 
dan Dr. Harold. Ewen. Rentja- 
na ini akan dibiajai oleh Dana 
Ilmu" Pengetahuan — dengan 
sumbangannja - “Sehesar $ 32. 
900 — dan seorang " t ig 5 tidak 
mau disebut namanja. 

Radio telescope ini dapat di 

tara 300 dan 1650 megacycle. | 
Pesawat ini akan tjukup halus 
untuk menangkap" pantjaran2 
jg kekuctannja kurang dari 
4/1.000.000,000 watt, Pesawat 
ini akan “dipasang sedjadjar 
dengan sumbu kububrdari“bu- 
mi'dan dapat dipusatkan ke 
crah satu tempat dilangit utk 
(waktu? j g pang 2np: 

TITO KE INGGRIS, 
Menteri muda luar negeri Ing Ing 

gris Anthony N an 
nin mengamumka aa 
rendah, bahwa Djenderhiibebar 
Tito dari Jugoslawia telah me- 
nerima baik undangan pemerin-     (Disambung “di Wal, 4) - 

# 

    

belakangnja?. 

OLISI DI Singapura hari Senin telah mengadakan penggre- 
began didalam sebuah rymah jang letaknja dibagian kota - 

didiami oleh penduduk Tionghoa dan berhasil menemukan 

persedia'an tjandu sebanjak Ik. 200 kilogram. Dari seorang pembe- 
sar djawatan pabean di Singapura Reuter memperoleh keterangan, 
bahwa dengan disitanja persedia'an tjandu tersebut maka djumlah 
dari pada tjandu jang telah dibeslah dalam tahun ini sudah me- 
ningkat sampai 10.000 pond sterling. 

'#Tiongkok oleh organisasi2 penje- 
“Ilundup terdiri dari orang2 Tiong- 

“ Ihoa jang litjin dan sukar ditje- 
# gat. 

ikegiatan2 dibagian dunia jg. me- 

.tjandu 1 1 dengan harga ham- 
wa pesawat tadi — dinamakan ! "pir 900.000 de Singapura “kl. 
Haag Ka pa ti. 1380. 1000 dollar Amerika) pada 
dak t pak, jan - elajang? di ' : waktu barang? itu hendak dise- 

Sergagana Berdiri Di- 

Diterangkan selandjutnja, ba- 
hwa hingga kini masih terus di- 
lakukan ' penjelundupan2 tjandu 

dari Thai, Birma, India dan 

Menurut pembesar tadi, jakni J. 

      

  

    

   “undup tjandu jang melakukan 

Eputi Iran sampai ke Tiongkok, 
mempunjai markas-besar di “Sin- 

gapura. Dalam 10 bulan terachir 

'telah disita Mandu kasar dan 

   

'Yundupkan dalam pelabuhan Sin- 
'gapura. 
“Parkins dalam pada itu mem- 
peringatkan, bahwa jg. telah di- 

isita itu baru merupakan sebagian 
Ketjil dari pada djumlah sebenar- 

nja jang dimasukan tetapi lolos 
|dari perhatian jang berwadiib. 
|Diterangkan, bahwa persedia' ang 
ijany sangat besar siidah mengalir 
kedalam kota dengan tidak dike- 

tahui. 

| Tentera Kerad 

djalankan dinas 2? 

  

saja, tugas jg. telah selesai saja 

'an jang lama. 

Karena penghidupan didalam 
an itu adalah 

djauh lebih berat. Anggauta2 
jang baru dimasukkan dalam 
tentera itu hanja mendapat pem 
berian tahu jang singkat sekali. 
Mereka ' Aieakukan sebagai 
sekian banjak 'heiwan “belaka 
oleh opsir2 atau opsir muda. 
baik ditangsi-tangsi maupun di 
medam2 perang. Pun sesudah di 
keluarkan dari ikatan dinas, ks 
banjakan dari mereka tidak di 
beri uang sangu barang sepeser. 
Walaupun demikian, pradjurit2 
jang dikeluarkan Setjara demi- 
kian merasa lebih berbahagia 
daripada: kawan2nja jang telah 
tewas'dimedan perang, jang ke 
luarganja pun tak terima pen- 
siun, 

Tatkala dalam bulan Septem 
ber 1950 saja gabungkan” diri 
dlm. Pasukan Tjadangan Polisi 
Nasional itu, organisasi tsb. bo 
leh dibilang masih dlm. keada 
an katjau. Pangkat2 ditetap- 
kan atas pengalaman2 militer 
dimasa jl. Oleh karena itu be: 
kas Opsir2 tentera dengan sen 
dirinja diangkat djadi” koman 
dan2 pasukan atau peleton. Ka 

membangun tentera darat jg baru. 
Pada 3 tahun berselang telah dibentuk apa jang dinamakan ..Pa- 
sukap Tjadangan Polisi Nasional” Djepang. Anggauta2nja bagian 
terbesar terdiri dari bekas anggauta2 Tentara  Keradjaan  Dje- 

Pa itu memang dimaksudkan sebagai inti untuk tente- 
ra darat Djepang jang baru. Sendjata2 jang  dipakainja 
berasal dari pihak Amerika. Sistim pendidikan pun sistim Ame- 

inti tentera darat Djepang jg baru'itu, ialah bahwa semangatnja 
dikatakan semangat demokrasi. Tidak lagi bersifat facistis sebagai 
tentera Djepang dimasa jl. Disini adalah tjerita salah seorang ve- 

kas anggauta pasukan tsb, tentang pengalamannja selama mendja- 

AJA ADALAH salah' seorang dari 
orang jg. baru? ini dikeluarkan dari ikatan dinas Pasukan 

Tjaaangan Polisi Djepang (jg. mendjadi inti untuk tentera Dje- 

pang baru: — "Red. ), karena tidak hendak memperpandjang ikatan 
dinas itu. Pasukan tsb. kini telah diganti namanja dan dikenal se- 
bagai Pasukan Keamanan Nasional. Dulu dalam Tentara Keradja- 
an (Djepang) saja mendjadi pradjurit kelas satu dan setelah men- 

tahun berpangkat letnan. 
1 Ikatan dinas ini Saja sungguh merasa hahagia, karena bersa- 

ma'an dgn. itu saja terima uang sangu 60.000 yen “besarnja. Setja- 
ra terus terang saja dapat mengatakan, bahwa menurut pendapat 

disertai uang sangu sedemikian banjaknja, apabila saja bandingkan 
pengalaman saja dalam pasukan tsb. “dgn. pengalaman jg. heibat2 
jang saja rasakan selama Naa anggauta' “Tentara Keradja- 

| daranja atau paling ,,banter” seorang 

ialah 

dari pada pasukan jg didjadikan 

kurang-lebih 20.000 

Setelah dikeluarkan 

@jalankan itu tak berharga ' untuk 

tonangannja jg akan berniat hendak 
pultimatam” berpisah. ..D. 

Satw sebab pula kenapa kita 
lebih suka berada diluar dgx. 
pakaian preman, ialah karena 
adanja' peraturan Keras jang 
melarang kita mempergunakan 
kekerasan waktu berpakaian de 
mikiar. Setahu apakah sebap- 
nja tetapi orang2 jang nakal 
suka menallihg 'kepada kita 
untuk berkelahi, dan Kitapun ti 
dak dapat melawannja, lain da 
ripada mentjari perlindungan 
ke kantor polisi jang terdekat, 
Sikap terima kalah” jang ide- 
mikian itu sungguh sangat me 
malakan, 

Makanan kurang baik. 
Makanan jang diberikan ke- 

| serta 
Amerika tentang soal Korea. 

  

Inggeris 
Perhatikan 

Usaha" Iadon. Uatuk 
. Mentjari Kem- 

1 promi Korea 

M ENURUT sanak jang 
diperoleh hari Senin, ke- 

menterian luar regeri Inggeris 
sangat memperhatikan rentja- 
na tentang penrjelesaian soal 
Korea jang dikemukakan Indo- 
nesia, Irdlia dan negara? Asia/ 
Arab lainnja dalam PBB. Per- 
hatian ifa tak dapat 4 
kan setjara terang?an & 
geris oleh karena Ingge: 

menalida "tangani 

2 

   

    

“usu 

menghendaki penjelesaian soal 
Korea.tsb sebelum pemerintah 
Amerika mengoper pemerinta- 
han di Washington dalam bu- 
lan Djanuari jg akan datang 
oleh karena ' Inggris mengeta- 
hui bahwa dalam Partai Repu 
blik Amerika terdapat suatu 
tekanan ig menghendaki soal 
Korea itu diselesaikan dengan 
djalan melakukan “pemboman 
terhadap RRT. 
Demikian beriia Warta, 

“Antara” di London. 

wacht membikin saja terke- 
djut dengan tegorannja, Apa 
Jang kau perbuat disini?” La 
gi melihat djam, tuan” saja 

djawab. ,,Demikian tampak- 
nja” ia kata “sambil senjum 
dan menundjuk kepada saldju 
ditanah iang sudah. bertum- 
puk2 tinggi, suatu tanda bah- 
wa sudah sekian lama saja ti- 
dak berdjclan mundar-mandir 
diafasnja apabila saja men- 
djalankan tugasku. Kemudian 

Saja dapat hukuman tak boleh 
meninggalkan kamarku  se- 
minggu lamanja. Apabila pe- 

langgaran sematjam itu 

perbuat dalam Tentara Kera- 
djaan dulu, pastilah saja su- 
dah dihukum mati. Ialah 'hu- 

kuman ' terberat” didjatohkan 
kepada seseorang pradjurit jg. 
meninggalkan pos-pendjagaan-   pada kita tidak dapat dikata 

tjukup baik. 
Tetapi saja telah 'berladjar 

untuk tidak memaki-maki Ser- 

san jang mengatur makanan 

itu setelah sala mengetahui, 

bahwa beaja jang disediakan 
untuk makanan Setiap orang 
seharinja tak "lebih dari 90 
yen. Ternjata” pemuda2z jang   yokawa, dan achirnja mendjadi 

mulai dari tingkat jg. paling : 
reridah lagi. Selama 2 bulan per. 
tama saja ditempatkan dikamp ' 
Sendai: saja Tewatkan sebagi 
an besar waktu saja dgn. main 
baseball. karena tak banjak ig. 
harus saja kerdjakan. Tetapi 
penghidupan memang tidak sela 
manja menjenangkan. Oleh ka 
rena itu saja dipindahkan ke To 
'yokawa,' dan achirnja mendjadi 
opsir administrasi di markas be 
Sar di Etchujima. Disini penga 
ilaman saja tak banjak' jg. mena 
rik hati. 

Opsir2 bersikap 
MANIS ...... 

| 'Pekerdjaan saja dimulai pu- 
kul 8 pagi. Pekerdjaan saja jg. 
terpenting ialah potong ker- 
tas2 stencil, menggambar pe: 
t49 guna pembesar? tinggi, me 

lajoni pemggilan2 telepon dan 
apabila tak ada pekerdjaan   Hal ini adalah mungkin berhu- 

ker.c dengan kenjata'an, bahwa 
pembesar2 tidak mempunjai kete- 

rangan-Keterangan jg tjukup dan 
berhubung pegawai2 pabean ha- 

nja bisa mengadakan ' pemeriksa- 

dh “dengan” terburu: buru' terhadap 
DatanEZ jg. masuk. 

Praktek2 Katana pe 
i njelundup. 
1 Parkins lebih Jlandjut mene- 

rangkan, bahwa Grganisasi2 pe- 

njelundup di Singapura  semata- 

mata diselenggarakan oleh orang2 
Tionghoa dan " mengakui bahwa 
memang fihak jang berwadjih 
mempunjai duga'an2 jang kuat 
bahwa dibelakang organisasi? itu 
berdiri beberapa miliuner2 jang 
sangat terkenal di Singapura. Ke- 
kurangan keterangan2 “jang di- 
perlukan itu terutama disebabkan 
sikap atjuh dari fihak umum ter- 
hadap bahaja jang terselip dalam 
perdagangan tjandu dan dalam 
beberapa 'hal “djuga disebabkan 
adanja perasa'an takut terhadap 
organisasi2 penjelundup itu. 
Kebanjakan daripada tjandu2 

datang Cari India, Iran, Birma, 

lain saja bahkan djadi pesu- 
- ruh pembesar2 atasan saja mit 
sainja untuk belikan sigaret. 

(temu pendapat saja, satu 
hal jang paling menjolok mata 
ci “markas besar itu,” ialah si- 
ng Jang manis dari ' “opsir2 
faf. Apabil, mereka berkata 
epita sata Tuan Naito se- 
2 fuan suka “ kerdjakan 

Sa "Apakah kiranja tak lebih 
ud Be Hasilnjc perlaku- 
ar jang serba manis ini ada- 
lah luar biasa. Mungkin saja 
adalah seorang jang memang 
mempunjai budi-pekerti jang, 
baik. Tetapi apabila” seoran 
opsir menjuruh ' saja dengan 
tjara jang manis itu, maka sa- 
ja bekerdja makin keras. 

Kalau sikap-perlakuan jang 
sedemikian manisnja terhadap 
orang2 sebawahan isa didja- 
dikan suatu ukuran, ' maka 
sungguh saja dapat mengata- 
kan bahwa hal jang demikian 
adalah tanda bahwa ' benih2 
demokrasi sudah mulai ber- 

   

  

  Yuritan “ dan ' latn2 " “bagian ' “di 
Tiongkok. 

  

3 aa itu Ken . besar 
angku Ke ah kapal dan da 

lam beberapa cadaan diangkut 
dengan pesawat terbang. Orga 
nisasi2 bersangkutan menggu-' 
nakan tjara2 “lihadi” dalam 
operasi2 mereka dan pengangku 
tan? ilegal diselenggarakan de 
ng spesdboat2 tempat? dite- 

ah laut sampai 80 kilometer 
3 uhnja dari" pantai menudju 

esisif Malaya, dimana ba- 
3 g2 itu kemudian dioperkan 
ke ada, sampan? jang mampak- 
nja seakan2 tidak 'berbahaja 
jang lantas membawa - tjandu 
itu 'kedarat. Sedjak permulaan 
tahun ini telah besi ah tjandu 
kasar seharga 500.000 dollar 
Singapura dan tjandu bersih 
seharga 400.000 dollar Singa 
pura, Tjandu kasar Widjual de 
ngan harga kira2 600 dollar Si   tah Inggris, untuk an 

ngi Inggris. Tanggal ba 
ngannja belum ditetapkan, 

ngapura setiap “kilo dam tjandu 
bersih, seharga 720 dollar  se- 

akar didalam hatinja bekas 
opsir itu. 

Si ,,Tuan 60.000 Yen” 
Apabila tidak djalankan dinas dan 

kita keluar berdjalan-djalan, maka sa 
ja ataupun kawan2ku berpakaian pre 
man. Kalau tidak demikian tentu ada 
sadja orang2 jang menundjuk kepa 
da kita, ,Bukanlah itu tuan 60.000 
yen?,, katanja. Sebab" buat menarik 
anggauta2 untuk pasukan ini bermu 
la telah disiarkan banjak propagan- 
da, mengenai uang sangu 60.000 yen 
jang “didjandjikan "kepada tiap2 ang 
gauta, kalau sudah berdihas 3 tahun. 
Ada lagi orang2 jang suka menjin- 
dit, dgn mengatakan bahwa kita ia 
lah andjing2 pendjaga bagi Amerika. 
Tetapi jang sesungguhnja menjakit: 
kan hati kita, ialah: pandangansma- 

.ta jang mengandung hinaan dari se- 
seorarig, wanita muda, terhadap pa 
kaian2 seragam kita. Demikianlah, 
apabila orang melihat seorang  ang- 
gauta” Pasukan Tjadangan Polisi Na 
sional. jang berpakaian seragam ber 
djalan-djalan dgn seorang wanita, 

saja ada sedemikian rendahnja, , dangan iang disuguhkan 
maka saja pun sekali ihi harus | padanja itu 

ini untuk saja?” Apabila pe 
kerdjdan saja tak memuaskan, . 
8 ih sopan' mereka” berka- 

- 

berasal dari desa2 anggap T 
xe- 

adalah djempol 
betul. Banjak diantaranja bi-: 
ilang bahwa mereka baru per 
tamakdli ini makan masakan | 
tjara Barat. i 

Disiplin tidak keras.' 
Disiplin tak lagi sedemikian ! 

kerasnja sebagai “dimasa Ten- 

tera Keradjaan zaman dulu. 
Pun disiplin jang sekarang le- 
bih mengenal peri-kemanusia- 

an. Pada satu hari, diwaktu 
hudjan sa'dju jang lebat, saja 

idapat: tugas sebagai  wacht | 
| (pendjaga)”di kamp Tatehuji- 
ma. Saja nampak bahwa kamp 
masih sepi, tak ada orang jg. 
kelijar-maSuk, Karena sangat | 
kedinginan, saja “pikir baiklah 
saja berlindung dari hawa di- 
ngin ini barang sedjenak. Saja 
pun lalu merajap masuk ke- ' 

dalam sebuah truck. Saja tak ' 
tahu berapa lama saja telah ke 

  

ba
na
 

1 perdjoangan menentang - akan 

“ Karena itulah dalam bebera- 
pa tahun sadja 40 djuta pemu 
ida militan telah menggahbung- 
kan diri pada organisasi tsb 
jg 7 tahun jl. didirikan. Kini 
WFDY mempunjai 175 gjuta 
anggota putera dan putri. 

Denis katakan mengingat ke 
adaan ' internasional. dewasa 
ini, maka pemuda 'berkewadji 
ban untuk bersatu dengan se- 
luruh rakjat untuk mendjamin 
perdamaian jg abadi. Harus di 
ingat, bahwa masih banjak pe 
muda didunia jg tak. insjaf 
akan besarnja bahaja 'g me- 
hgantjam dunia, bahwa masih 

ada pula beberapa pemuda jg 
djiwanja dapat diratiuni oleh 
propaganda “ kaum - militeris. 
Dan adalah kewadjiban ' kita 
untuk mengadjak pemuda? itu 
ikut Serta dalam gerakan ig 
giat bagi perdamaian. 

Membuka kedok kaum 
imperialis. 

Jagues Denis selandjutnja te- 
| gaskan, bahwa dalam memimpin 
perdjoangan pemuda2 dari WF 
DY tiada henti2nja membuka 
kedok mereka jang telah menje 
bahkan timbulnja keadaan2 jg. 
menjedihkan bagi pemuda2 ser 
ta pemutdi2 di-banjak negeri, Ga 
bungan tsb tih. membuka kedok 
dan akan terus membuka kedok 
penghasut? perang baru, radja2 
perusahaan2 dan kaum indus,   maka bisa dipastikan terlebih dulu,   tiap. kilo, 

3 2 

bahwa ' wanita itu ialah: ibunja,-sau 
trialig besar Amerika, jang te- 
lah mendapat keuntungan luar 

  

tiduran disitu. Tiba2 pemimpin darnja. 

Dgn Pimpinan WFDY 
75.000.200 Pemuda £ 

Perdamaian Dan Persahabatan 
KK TELAH 7 TAHUN, sedjak utusan? pemuda? dari semua 

5 benua datang di Londen dan membentuk Gabungan Pe- 
muda Demokrasi Sedunia (WEDY). 
tulis dalam ,,Komsomolskaya Pravda” 
berkenaan dengan peringatan 7 tahun 
sekdjen. gabungan tersebut Jacgues Denis, Katakan, bahwa orga- 
nisasi pemuda jang progresif itu memimpin generasi muda dalam 

perdjoangan utk mentjapai kemerdekaan nasional 
pai hari kemudian jang lebih baik. 

nja. 5 
Latihan diberi menuruy Sis- 

tim Amerika. Saja sendiri, tak 
menaroh barang sedikit kebe- 
ratan terhadap sistim ini, se 
bab tak memeras tenaga seper 
ti sistim tentera kita jang la- 
ma. Kita boleh. numpang 
truek2 untuk perdjalanan 'pen 
dek menudju ke lapangan2 ba 

ris- Kita pun tak ysah me-ne- 
gakkan tubuh kita bagaikan 

ikan Sardintjis kering, apsbila 
serSan kita serukan: ,,Berdiri 
tegak". 

Pasukan Tjadangan Polisi 
| Nasional jang saja kenal itu 
tidak mempunjai peralatan 
sendjata jang sempurna. Ke- 
banjakan sendjata jang “diper- 
guharan adalah dalam keada- 

yan buruk sekali Saja sangsi 
bahwa sendjata2 demikian da- 
pat dipergunakan dalam per- 

itempuran jang sungguh2. Se- 
| suatu tentera 'penjerbu sang- 

' gup basmi kila semua dalam 

Waktu 48 gjam. Kini Pasukan 

' Keamanan 'Djepang lebih baik 
| persendjataannja: “jaity "beru- 

:pa meriam? enteng, “kendara- 
cn2 hberlapas badja, bazooka2, 
ysenapan2 mesin senapan2 oto 
matik, dan tak lama lagi djuga. 
akan diper kuat dengan  tank2 
dan pasukan udara jang seke- 

1 

Ea "3 “ 

  

Untuk 

Dalam karangannja jang di- 
sebuah penerbitan Russia, 
telah berdirinja '“'WFDY, 

petjahnja perang dunia lagi, dalam 
dan utk mentja- 

biasa dari perang dunia jl dan 
kini mengadakan persiapan lagi 
untuk perang dunia 'ke-3: 

Sementara itu golongan tsb 
terus bersedia untuk kerdja sa- 
ma dengan semua golongan pe. 

laupun golongan? tadi tidak se 
penuhnja menjetudjui pendirian 
gabungan tsb kerkenaan dengan 
'Situasi-dunia dewasa ini, menje 
.tudjui utk bersama2 berdjoatig 
-bagi-perdamaian. 

Mengadjak semua 
golongan. 

WFDY kini mengadakan usa 
ha istimewa untuk menarik da- 
lam perdjoangan giat'golongan2 
pemuda jang hingga kini masih 
tetap tinggal diluar gabungan 
tsb, seperti pemuda2 didaerah? 
pedalaman, pemuda intelek, pe- 
kerdja2 kantor serta wanita2, 
Kita harus mengadakan kerdja 
sama jang lebih “erat lagi dgn 
berbagai2 organisasi2 pemuda, 
dan mahas-siswa, dng Serekat? 
Sekerdja dan organisasi? wanita 
atas dasar kepentingan  ibersa- 
ma, Dengan memperkokoh bari 
sannja, Gabungan Pemuda De- 
mokrat Sedunia kini mulai 

'perdjoangannja dengan ketegu- 
ham hati akan tertjapainja ke- 
menarigan? baru dalam memper 
satukan massa pemuda ig luas 
dalam perdisangan bagi perda- 
'maian dah kegembiraan genera   Ia bagi'umat manusia. 

Demikian Denis, : (Ant-Tass) 

Tetapi bukanlah suatu raha 
Isia lagi bahwa Inggris sangai 

kw 

  

muda serta organisasi jang, wa 

x 

1 

1 

mengindjak “tahun ke-8 dalam 

Si muda, serta kegembiraan pu 

       

      

     
    

    

   
              
       

   
    

     

       
     

    
       

     

       
    
      

    

     

      

      
      

   
    
    

      

   

   

    

    

   
      

        

   
   

  

    
   

    

    

                                    

   



    
   

SENI MUSIK mn xv. 

Pada tgl. 14 dan 15 Nop. 
jad. bertempat di Aula SMA 
Siranda, akan diselengg: 
seni musik dari Staf Dip. Di- 

onegoro seluruh 'Terr. IV. 
2 "sudnja. ialah untuk menge 

Sampai dimana nilai ses 
ni aa staf tsb. 

& Disamping ini akgn diperde 
|. ngarkan pula lagu2 gembira 

dari orkes dari Dinas Kese- 
. djahteraan Tentara. 

   

  

    

    

   

      
     

   

   

    

  

   
    

     

  

: Kania Tx Tenan Peladjar di. 
' Peladjar Pedjoang Warga KUDP!| 

| rayon IV di Semarang, diberitahu- 
: “kan, bahwa di Semarang telah ter- 
“bentuk Perwakilan Ikatan Keluarga 
Demobilisant Peladjar, untuk meng- 
hadapi Kongres Peladjar Pedjoang 
seluruh Indonesia padasbulan se 
.sember 1952 di Djakarta, 

Wakil2nja adalah: ketua umum 
(Hartadi, wk. ketua I Soehono,' wk. 
“ketua II Soegeng, penulis I Moek- 
tijo Soemarno, penulis II Soemarto, 

. panitya pembentuk anggaran dasar 
'Hartadi dibantu oleh semua pengu- 
rus, sedangkan para kommissarisnja 
adalah perwakilan sekgjah2. Jang 
Irungnoman: Ten mendapat 
tahu 

NGESTI PANDAWA MAIN 
KEMBALI DI SMG. 

Pertundjukan kesenian Dji- 
wa Wajang Orang “Ngesti Pan 
dawa” jg tidak asing bagi pen | 
duduk Semarang, selama tiga | 
minggu jg terachir ini telah 

. meninggalkan kota Semarang, 
mengadakan pertundjukan di 
gelanggang Pasar Malam di 

Fe. “Jogja. 
Berhubung telah selesainja 

| pasar malam tsb, rombongan 
Ngesti Pandawa segera kem- 

“bali ke Semarang dan mulai | 
tgl. 14/11 malam jad. membu- 
ka pertundjukannja dengan tje 
rita “Surjo Dadari Tjahjo Da- 
dari. 

Para penggemar, dipersilah 
kan memperhatikan  iklannja 

| jg dimuat hari ini. 

RAMAI? KEKANTOR POLISI 
LALU-LINTAS. 

     

    

  

    
    

    

manuk siang sedjumlah sopir 
taxi, otolet dan pelbagai kendaraan 
aa umum lainnja telah berramai? 

: enudju kekantor polisi Lalu Lintas. 
Sedjumlah mobil mereka berhentikan 
didepan kantor telpun disamping kan 
tor pos membudjur sepandjang dja- 
lan. Kedatangan para sopir ini ialah 
untuk membereskan perkara seorang 

| sopir bernama K., jang ketika dipe- 
—riksa perkaranja oleh seorang ang- 

gauta polisi lalu lintas dikantor tadi 
pada hari Senin (karena K. melang- 
gar peraturan lalu lintas pada hari 
Minggu di Duwet), berhubung salah 
satu hal lalu mendapat pukulan dari 
polisi jang memeriksa tadis Sebetul- 
nja pada saat itu djuga perkara tadi 
sudah dapat diselesaikan dengan da 
mai dan kedua fihak telah menjata- 
kan penjesalannja serta saling Min- 
ta maaf. 5 

Kedjadian ini kemudian ditjeritakan 
oleh K. kepada kawan?nja sopir: dan | 
mereka ini kemaren siang telah menu 
dju berramai2 ke kantor polisi lalu 
lintas untuk minta pendjelasan dan 

| penjelesaian. Oleh sdr. Karim dari 
' kantor polisi lalielintas achirnja di-- 

djelaskan, bahwa kepada polisi jang 
enteng tangan itu akan diambil tin- 
dakan dan pun ditegaskan, bahwa 

| sebetulaja perkara tersebut sudah di 
| selesaikan setjara damai antara ke- 

. dua fihak, jang bersangkutan. Atas 
nama para sopir kemudian tampil 

kemuka sdr. M. jang menjatakan pe 
| njesalannja, bahwa mereka sampai 
bertindak demikian, karena tadinja 
mereka tak mengetahui, bahwa anta- 
ra fihak K. dan polisi sudah ada pe 
njelesaian jang memuaskan. Demiki- 
anlah maka ,,demonstrasi” ini dapat 
diachiri dengan beres dan - teratur 
serta memuaskan kedua fihak. — 

  

SIARAN RRI SMG. 

“Rebo 12 Nop.: djam 17.05 Taman 
kusuma, 18.00 Ruang CPRAD, 18.15 
Suara kelana, 19.15 Tindjauan ming 

: 

arakan 

dan ngan betul2 dengan djanggut 
Dienderal Teruzzi, maka tim- | 

jniereiwits nier steen Rp. 20— 3 

ilang2 sakit pinggang pegel. Ex- 

«Sagar Hal. » 

: Ito Meong 

dan barisan Kemedja Hitam da- 
ri Pasukan Militia Fascist jg 
sangat populer dikota Milaan. 

bahwa jang tadinja dikira 
Djenderal Teruzzi itu sebetul- 
inja hanja seorang »Business- 
man” 
Suatu politik. Orang ini sedang 
dalam perdjalanannja melalui 

PERWAKILAN IKATAN KE- djalani hukuman mati. Dan ka- | 
' BUARGA DEMOBILISANT rena djanggutnja jang berwar- K 

Ina sawo matang itu mirip de- 

  

Ka rasa tjuriga dan sjakwa-| 

- Bahkan bnjak jang berang 
gapan bahwa orang ini tidak 
lain ketjuali Teruzzi sendiri, 

jang berkedok sebagai peda- 
gang — businessman. 

Demikian djika telah terdja- 
Gi kekeliruan atas diri Djende- 
ral Teruzzi, seorang jang sa- 
ngat terkenal diseluruh Milaan 
(djendeal Teruzzi sendiri bebe- 
rapa hari kemudian telah di- 
|tembak mati djuga oleh kaum 
|partisan), maka djuga tidak 
mustahil, kalau telah terdjadi 
kekeliruan djuga atas diri Mus- 
Solini. Sebab ketjuali beberapa 
orang 'jang dekat betul2, tak | 
Seorangpun akan dapat menge- 

begitu sadja. Dan dalam bebe- 
rapa orang jang mengenal Mus 
Solini dari dekat ini, sudah ten- 
tu tidak termasuk segerombo- 
lan kaum partisan, jang kata- 
nja telah menghukum mati 
»sTHE GREAT LEADER OF 
ITALIA” itu. 

Demikianlah kejakinan me- 

reka. Kejakinan dari segerom- 
bolan kaum fanatik jang hing- 
ga sekarang masih tetap pertja 
ja akan kemenangan dan kedja 
jaannja dikemudian hari. Akan 
tetapi kejakinan ini djuga ha- 

nja meliputi segerombolan ka- 
um fanatiek itu sadja. Se- 
dangkan dalam lingkungan NSI 
sendiri — partai Neo-Fascist 
Italia jang makin besar penga- 
ruhnja — tak seorangpun jg 
pertjaja akan kabar bohong 
Ini. Mereka tidak pernah men- 
dasarkan kampanje . politiknja 
atas kepertjajaan, bahwa Beni- 
to Mussolini itu masih hidup. 
Meskipun mereka masih tetap 
mempergunakan slogan2 jang 
selalu dipakai oleh Mussolini 
dalam propagandanja, djarang 
sekali mereka itu menjebut2 
nama bekas pemimpimnja...... ! 

2 
LE ma La 

LOTERIJ UANG Rp. '16— 4 
Rp. 9— Y Rp. 5— Trekkl. & 
porto VRIJ. 
BUAH DADA LEMBEK? BU- 
STERIN PILL dapat bikin ken- 
tjang dan montok Rp. 20.— 3.ds. 
Rp. 57,— RENA PILL, datang 
bulan tidak beres Rp. 58,— Su- 
RINE tangg. baik kentjing gula 

  

—anmamaa nnam 

ds. Rp. 57,— SAKIT KENTJING? 
Darah nanah, kentjing sedikit 
perih, dan sakit URUNOL tangg. 
dapat tulung besar Rp. 20,— DA- 
RAH KOTOR?? Bisul-luka gatel 
tangg. bisa lekas bikin baik 
dl. CERENOL dapat bikin baik 
besar Rp 20— ZALF Rp. 3,— 

schoonheid-zalf Puder a Rp. 
10.— besar Rp 17,50 
BATUK KERAS?? VOCANOL 
Rp. 20,— OBAT KOEKOEL BE- 

SAR BRONTOK besar Rp 20,— 
ZALF Rp. 3,— VITA NOL PILL 

Rp. 20,— badan lemah dingin le- 
kas tjapee (sexuele zwakte) tu- 

tra keras Rp. 60.— 
Ongkos kirim Rp. 2.— Prijsc. 

gratis. 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22-Semarang 

Ag. Smg Toko Elita, Plampitan 22. 
Ag. Solo Toko Djodo, Tjojudan 
10A. 

  

Dokter 

R.V. Soedjito   guan ekonomi, 19.30 Krontjong asli 
OK Satrio, 20.30 Lembaran budaja, 
20.45 Suara tunggal, 22.15 Irama ' 

' Malaya. 
' Kemis 13 Nop: djam 06.10 Kle- 
nengan pagi, 12.30 Untuk Kaum Ibu 
oleh nj. Suharto, 17.10 Dongengan 

1 k2, 18.00 Pengadjian dan adzan, 
uIrama Hawaii, 19.15 Siaran Pe 
gan oleh Djaw. Transmigrasi, 

: s1, 20.30 Mimbar 
15 Sandiwara radio tjerita 

22.15 Langgam malam 

: Djumaat 44 Nop: djam 06.15 
igadjian dan tafsir Al-gur- 

.05 Sembahjang Djuma 

a 1345 ga riang periang ran malam OK Tresna Merdeka. £ 

Pandanaran 66, Tilp. Smg 2229 

Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan 
Praktek Umum 
Djam bitjara: 

Rumah: djam 7—9.30 

djam 4.30—6.30 sore 
R.s: Blisabeth 10. 30—11.30 

suksma, 17.05 Taman peladjar 
SM IV, 18.15 Tjahja Kemala, 
1915 Tindjauan tanah air, 
19.30 Dendang remadja, 21.15 
Pilihan pendengar, 22.15 Hibu 

Akan tetapi achirnja ternjata | 

jang tidak menganut sej 

'Dongo, ketika para Menteri dan 
Pemimpin2 Fascist akan men-| 

ngka dikalangan kaum parti-| 

Inal diktator Italia ini dengan 

Jah Djenderal Teruzzi, Koman- | ar Lk 
    

    
    

  

   
   
     
     

    

     
    

        

    
   

  

4 anguong, ta aa 
imbangan pada 
nja Mama jang 

Mn Dikira Pa 
€ n, &.LI. srenta segala matje 

waktu meninggal dan kuburnja Te 
| tertjinta- 

Mantan ad TEE BIAN NIO 
: Jang 'berduka-tjita : 

: TN POEY KIM TJIANG 
an | dengen Kaluarga. 

  

    
    

    

        

  

  

aan Terima 
Kepada Instansi2, Organisasi2, Sdr.2 jang telah memberi- 

kan bantuannja, baik bantuan materieel maupun bantuan m 

reel, atau/dan jang telah menjumbang karangan-bunga untuk 

1 OCTOBER 1952 
HOA KIAUW SEMARANG. 

  

        

  

Inspeksi Kesehatan Propinsi 
memanggil para pelamar untuk dipekerdjakan pada pendidi- 
kan pengundjung rumah (huisbezoekster) di Ambarawa, se- 

bagai: 

a. Directrice 
b. Ibu asrama 

Sjarat2: : 

untuk Directrice 1 Beridjazah bidan, dan telah mempunjai 
pengalaman tjukup terutama dalam pera- 

watan wanita hamil, baji dan anak2. 
(Perumahan tidak disediakan). 
Beridjazah S.K.P. atau Sekolah jang se-- 
deradjat dengan itu, serta dapat memim- 

pin dan memberi peladjaran masak2 dan 
mendjahit. Er 

, (Harus tinggal dalam asrama). 

Gadji sesuai desah P.G.P. 1950. 

untuk Ibu asrama: 

Pelamar diminta datang sendiri pada Wk. Inspektur Kese- 
hatan (dr. Soemitro) di Kantor Djalan Dr. Djawa No. 2 Se- 
marang kamar No. 13, pada tiap2 hari kerdja antara djam 
8.— pagi, dengan membawa semua surat2 EN jang dr 
perlukan. 

Ketjuali kalau karena sesuatu hal tidak dapat datang sen- ' 
diri lamaran boleh diadjukan dengan surat. 

  

Pemberi tahuan P.T... 
Berhubung dengan meningkat banjaknja perhubungan2 tele- 

pon dan mengingat keadaan sentral2 telepon dan pelajanannja 

sekarang, maka untuk menjingkirkan penimbunan perhubu- 

ngan. telepon Djawatan P.T.T, menganggap perlu, djuga untuk 

kepentingan para langganan sendiri, menghentikan untuk se- 

mentara waktu pemasangan baru/penambahan otomat2 rumah 

dan hubungan2 telepon induk/tjabang mulai 5 Oktober 1952. 

Kepala Perusahaan Telegrap dan Telepon 
(Ir. 6 HONG DJIE). 

  

  

PERABUT 

untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan 
dgn. harga pantas. Djuga djual: 
BANTAL, GULING & KASUR. 

Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 
  

M. S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Am- 

Sa NN 

z5 MADJOE 

  

  

   

    

| kan, waktu malam berulang? kentjing, kepala sering pusing, 
    

  

         

   

    

PERAJAAN HARI NASIONAL, 1 OCT. 1952, dengan ini kami 

haturkan banjak terima kasih. 4 

PANITIA PERAJAAN HARI NASIONAL |: 

(kit, kurang darah, muka putjat, kepala selalu pusing, mata 
| kabur, pinggang berasa pegal kaki tangan kurang tenaga, se- 

| mangat kurang, rambut rontok, dan laen2 penjakit. Silahkan 

“| minum ANGGUR WANITA NJAT NJAT FUNG TJAP BIN- 

2 Panggilan | 
'Djawa-Tengah di Semarang 5 

| adakan lelang ketjil dari Daerah Hutan: 

. Lelangan dimulai pada djam 10 dan bertempat di: 

Toko DJOHAR 
Sat 9. “Anthony Steel — Dinah Sberidan 

PEMBURUAN 

: “IVORY HUNTER“ GADJAH :. 

  

Jacobson v/d Beng & Co N.V. 
PE EP EA MA aa 

  

DJANGAN LUPA 

MOTEL ama ASIA 
Blakang Kebon 1 — Telf. 1554 

. ” SEMARANG. 
mel 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk. akar2nja. 

Djam bitjara: pagi 9—12 

| Sore 5—7. 
    Roy Rogers 108 

  

WELL, 2 SAP 
WE GOT Vi 
GoLp Back Sur 

THAT CANMO: 
BALL Suk 

STUNBIAING “OVER 

penak. Kn aa 

aren) IN HOPE CITY.»     
THANKS AGAIN 
TE, Peang 

1 OHappy 
TRAM 81 

  

TRIGGEKR f THAT MEANS FLASH 

TRESE DRY BARRANCAS.! 

        

  

  

   

     
   

    
    

tekerdja2 jang membawanja agak- 
| terpaksa meninggalkan ditempat 

) karena angin diatas padang pasir 

sa Na girang, kamu menlapat- 
“kembali emasmu, tuan Hope. 

dalam pada itu waktu aku 
rsertuh pada peluru2 tadi, tulang 

akiku kebarut! 

, inilah Palaran dari emas! , Kemudian, di Hope City..... 
— Selamat djalan! 
— Terima kasih 

bahwa kau telah menolong me- 
ngembalikan emasku, Roy. 

  

sekali  tagi, 

Mb Baim ia ya 2 Ha SA Ti 

ti Ea 

OPR 1962, KING FEAT RES STNDICA 

£ Hudjan dipegunungan,  Trig- 

ger. Ini berarti daerah jang” kering 

ini akan dapat kebagian air, 

RAIN IN THE MOUNTAINS, 2 

  

    

  

FLoOvS Will BE RORRIN' COWN Ig 
      

, Jaket 
LD RIGMTS RESERVED, 

ONCE ACROSS THIS ONE, | 
WE'LL BE SAFE... MEY, 
YOU! GET OUT cr 

THERE/ RUN 

    

  

— Sekali melintasi daerah tni, 

kita akan selamat. Hey, kamu! 

Pergilah dari tempat itu! Lari!! ' 

ZONDER OPERATIE 

   

Anggur kuat dalam 24 tatio berbukti 
Anggur ,,PAX“ tjap BINTANG 7 

Untuk menjembuhkan pinggang dan punggung pegal, ku- 
rang darah, muka putjat, badan kurus lemah, tidak napsu ma- 

mata berkunang2, kaki tangan tida bertenaga, seluruh badan 
berasa tjapai, penjakit gindjal, kurang tenaga lelaki dan laen2 
penjakit. Baik orang tua maupun muda, sudah beristri atau 
belum menikah, djika sering minum ANGGUR ,,PAX” TJAP 
BINTANG 7, akan kumbali semangat bergelora, tubuhnja te- 

tap kuat. 

. Njat Njat Fung (Anggur Wanita) 
Sepecial mengobatin: 
Datang bulan tidak tjotjok, waktu datang bulan perut sa- 

TANG 7, tentu akan mendapat kekuatan, dari kekuatan akan 
Meaaat kesentosaan, kegumbiraan, serta keberuntungan da- 

umah tangga. 

BUKTI SESUDAH MINUM NJAT NJAT FUNG: 
A. Untuk perempuan tua: 

Urat2 jang lemah akan mendjadi kentjang pula, menam- 

bah darah, tjahaja muka mendjadi terang, badan mendja- 

di sehat. 
B. Untuk perempuan muda atau jang sudah kawin: 

Tjahaja muka selalu eilok dan tjantik, tinggal awet muda, 

akan mendapat turunan jang sehat, dan Menambah kese- 
nangan kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Dapat beli diantero Toko2: 

V. BINTANG TUDJUH" 
(Chemicalien Industrie) 

" Krekot, No. 11, Djakarta. 

g Kefjil 
Pada hari KAMIS, tanggal 20 NOPEMBER 1952 akan di- 

N. 

      

  

  

MANTINGAN (BLORA) Ipa 

“Hotel ,.DJAKARTA" 
Adapun jang dilelangkan ialah tumpukan2 Kaju-djati 

tukangan dan Kaju-bakar jang terletak di penimbunan penim- 

bunan: MEDANG, MANTINGAN dan LANDOH. 

Daftar kapling dapat jk mam di Kantor Daerah Hutan: 

Mantingan. 

Rembang. 38 

  

8 ,-4 Ngesti Pandawa 
Main kembali di Semarang, Bodjong 116 (GRIS). 

Mulai tg. 14 Nopember 1952 malam, dgn. tjeritera ,,SURJO 

DADARI TJAHJO DADARI” ditambah pakaian2 serba baru. 

(— Bapindo — Semarang) —) 

8“ 554. 

| Selalu sedia ONDERDELEN ASLI dari: 

| DODGE, FORD, CHEVR. JEEP dan lain-lain Auto 

$ Europa. 

Toko , SELECTA"“ 
| BODJONG 80 — SEMARANG. 

      

  
  

  

ID CITY CONCERN CINEMAS mp 
“LUX 2 ini" malam pengabisan (u. Segala umur) 

MAT 

filmed in Technicolor in Wildest Afrika | 

Aa aa aa — Marta Toren . &- 
  

« 

  

1 Mengedjar - 

premiere” 3, | Hunt" Mata2: Musuh! " 

GRAND ini malam pengabisan (u. 13 tah.) 

Sia Tan Ga Armando! Goyena - Tessie Oviptarat 

Rosa Rosal (dgn dialoog oleh Fifi Joeng A1 ) da 

.Princesa Basahan” 
Besok malam .IvVO ry BH u nte r' Pemburuan 

Premiere Gadjah 

INDRA ini malam premiere (u. 13 tahun) 

5 TA Ie “IRobert Youngi— Marguerite Chapman 

w ..R E L E N 1 L K S 8“ Technicolor ! 
Gempar)! | 

ROYAL dai malam .pengabisan lu. 17 ta 17 tahun) 

aa 
1.0! pthe Magic Carpet" :$ 
- (Babut Wasiat Terbang.) in Super Cinecolor 

Besokmalam Neng Yatimah - Maria - Jusuf Latiff 

  

2 1 aa 
" Premiere ,Gadis Peladang i Y 

XY ini malam premiere lu, segala um.) 

sita Dn AA Bagian ke II (TAMAT) : 

»The Adventures of SIR GALAHAD" 
  

  
  

SOLO Mulai tg. 12s/d 14 November "52 

,»Whare The SIDEWALK&Ends “ 
DNG “wura 

    

pe 

  DANA ANDREWS — GENE TIBRNE Y   “ed Suatu Film Dectective kroduksi 20 th Fox 
  

Kalau orang merasa agak demam, maka 

dengan penuh kejakinan ditelannja tablet- 

tablet "ASPRO'. Mereka tahu, bahwa Ng 

tablet-tablet ini akan lekas sekali meng- —        

   

   

  

   

        

    
      

            

hilangkan demam. Tiap tablet dibungkus — (22 

dalam 'Sanitape' . Iklim jang lembab #dak 2 | 

mempengaruhi sifatnja jang mudjarab itu. 

  

Tablet-tablet "ASPRO' 
pengobatan paling tepat 
untuk sakit haid, jang datang 
setiap bulan pada wanita. 

  

    

     
   
   
    
   
   
   
   
   
    

    

    
   

    

   
    

   

    

     

  

    
    

  

     

  

   
    

   

   

   

   

    

   
     

   
   

    
    

   
     

   

   

          

   
    
    
    
   

   
    

     

  

   
     

  

   
   

    

   

  

    

      

    

  

Distributir : JACOBSON VAN DEN BERG & CO. xv. 

  

Perusahaan Perkanalan/ Pelajaran Indonesia 
N. V. PERKAPI 

Pusat Semarang. Modal Perusahaan: Rp. 1.000.000.—. 
Bagian-bagian jang telah dikerdjakan: 

1: Stuwadooring (bongkar dan muat kapal2) 
2: In-en uitklaring dan expedisi (pengangkutan) 

3: Veem (pergudangan) 
Bersedia mendjadi Perwakilan (Agentschap) dari Perusahaan? 
Perkapalan dsb. 
Didalam waktu jg. singkat akan menjelenggarakan pengang- 
kutan barang2 dalam bandar Semarang (Prauwenveer) dan 

pengangkutan inter-insulair diantara kepulauan Indonesia de- 

ngan kapal2 charter atau . milik sendiri. Masih menjediakan 
aandeelen ,,aan toonder” 4 Rp. 1000.— buat ,,warga Negara ' 

dan ,,buat umum”. Direksi dan Para komisaris terdiri dari 

bangsa Indonesia-Asli. Alamat Kantor: Dj. Ambarawa 2, tele- 
pon No. 123 — Semarang. 1 

Direkteur I: M.T. Ritonga, Karangtengah timur 21 telepon 

0.1 1285. Seruan kepada UMUM: Bantulah Perusahaan Na- 

sional ini, sebagai bukti bahwa Saudara/Tuan sungguh-sungguh 

tjinta pada Negara dan Bangsa Indonesia, jg dewasa ini bertu- 

gas menduduki tempat2 jg. ,,vitaal” dalam rangkaian ekonomie 
dari Indonesia Merdeka ini 

maa aman mama aan 

NAFSU BESAR TENAGA KURANG 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. Penjakit 
JIRIAN (Spermatorehoca/) IMPOTENTIE (Lemah Sjahwat) 
Tanda-tanda penjakit selalu marah-marah, muka putjat maka- 
nan tidak hantjur, Perut Kembung, Kepala 'pusing2. Lekas 
tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin. Semut-semutan, 

pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung berdebar2, selalu 
mimpi2 untuk itu semuanja disediakan OBAT JANG DITANG- 
GUNG MUDJARABNJA. 

  

,JARIANOL” Special buat laki2 harga p. botol Rp. 20,— 
,0OVUMATAZOL” Special buat perempuan 
harga Pe LA Na SANA bat LI sn ana ne aa man ba Rp. 25.— 
OBAT MINJAK SOERGA DOENIA” buat 
beban pakar MUAr Se kn nan aan na na Rp. 10.— 
BLACK HAIR DYE” obat hitam mr 10076 ti- 
dak luntur garansi Na Rp. 5— Rp. 10—, 
Rp. 15— Rp. 20.—, 30.— dn Rp. 50,—, per botolnja 

ZALF FACE CREAM 2 PA aa YUSUF buat 
hilangkan hitam2 Djerawat Kukul dan kekolotan 
dimuka laki2 atau perempuan harga Rp. 25-— N. 2. Rp. 10.— 

»SULFAN OIL” obat gatel Kudis Koreng dll. 
per botol Rp. 5.— 

Special buat Batuk T.B.C. harga Rp.25.— 

satu botol dan batuk kering. 
»KAF” KATRAR-I-NGON, Special obat buat Mata, 
kurang terang, liat putih2 dan putih di dalam Mata, 
keliatan seperti asep, dan lain-lain harga 
Obat2 dikirim diseluruh INDONESIA, Wang di 
muka tambah ongkos 104. 

»GALINUS” 

Untuk mengobati segala penjakit luar atau dalam, sakit mata . 

kentjing manis, kentjing nanah, mati badan, linu2, bengek 
Sakit Gindjel, sakit T.B.C. perempuan tidak Accoord bulanan 

atau Keputian WASIR (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh 
dan keluar Akar2nja tidak dengan Operasi (POTONG) semua- 
nja penjakit diobatin sampai baik. 

(SEDIA OBAT JANG KEPINGIN PUNJA ANAK). 
WORLD FAMOUS PROF. TABIB FACHRUDIN 

No. 14 Sawah Besar Phone 3804 G. — Djakarta, 

Djuga bisa dapat obat2 pada Prof. Tabib G. A. FACHRUDIN 
H.M.B. — Djalan Tepekong No. 3 MEDAN. 

FATEHUDIN & Co. — Toko PUNJAB. 
Djalan Pasar No. 45 — Djember. 
Toko FATEH — Panggung No. 45 Djember. 
Toko ASIA BARU — Kebon Sajur, Balikpapan. 
Toko FAsxud — Djalan Kemakmuran, Makassar, 

Tabib GASITA — Ondomohen No. 24. Surabaia. 
Toko MANIS — Oro-ero-Dowo, Malang. 
ZINDABAD HOUSE — Nonongan 77, Solo. 

Agen: 

  

,ORION“ INI M:LAM PREMIERB 5-7.-9.(13 th) 
Pm Gagney — Dick Poweli — Olivia De Haviland (' 
Joe E. Brown — Anita Louis —- Maa Rooney 

.A Midsummer Night's Dream" 
Fantasi dlm impi'an kegembiraan dan ' charme. Para penonton 

akan menikmati musik dari Mendelsohn jang tak Igpat dilupa- 
kan! 

sREX- INI MALAM D.M.b. 500-7.00- 900 (17 th) 

NGRID BERGMAN P 
TGREGORY PECK »Spellbound 

METROPOLE INI & BESOK Malam 5.-7.-9.. (17th) 
Fred Astaire — Esther Williams -- Red Skelton 

Gene Kelly slicufeld Follies"" M-G—M's 
Katbrya Grayson Technicolor 

AKAN DA YANG: Caarles Bickford 

Clifton WEB8B- Anoe Francis ELOPEMENT 

.OJAGALAN"“ Besok Malam Premiere 7.00 9.00 
Wang Ren Mei — Chin Yi—- Wang Chi Long (San Mao) 

Aa” »Hapusnja Kawin Paksa" 

LIAN KE (Love Song) 
tanah, VI! No, BBKILI/A/TIA 

  

  

Jni malam pengab: 
Tom DAU tahun) 
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